
Urvalskriterier utbildning i Hundassisterad 
psykoterapi 
Målgrupp 

Personer som arbetar inom människovårdande yrke där samtal och/eller psykoterapi ingår 

som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Studerande i sådant yrke.  

Behörig att gå utbildningen är en person som: 

• Uppfyller de allmänna kraven för högskolestudier och som genomgått (med godkänt 

betyg) två års studier i svenska och engelska vid gymnasieskola valfri linje 

• Genomgått yrkesutbildning i vilken ingått minst 150 undervisningstimmar i psykologi 

eller socialt arbete eller bedrivit kompletterande studier i motsvarande omfattning 

• Har anställning på minst 50 % inom människovårdande yrke, där samtal ingår som en 

naturlig del av arbetsuppgifterna 

• Under utbildningstiden har psykoterapeutiska eller liknande arbetsuppgifter på den 

egna arbetsplatsen, eller på annan anordnad praktikplats, som ska kunna utgöra 

underlag för meningsfull handledning i hundassisterad psykoterapi 

• Har en lämplighetstestad och godkänd hund över ett år, som är fullt frisk. 

Prioriteringsgrunder vid fler sökande än tillgängliga platser 

Urval enligt följande kriterier och en helhetsbedömning: 

1. Examen inom psykologi, socialt arbete, beteendevetenskap eller annat 

samtalsbehandlande yrke 

2. Inslag av beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i de 

sökandes grund- och vidareutbildningar 

3. De sökandes erfarenhet av människovårdande arbete 

4. Den sökandes möjligheter att fullfölja utbildningen med hänsyn till 

arbetsplatsen/praktikplatsen 



5. Den sökandes personliga lämplighet 

6. Kötid.  

Antagning och anmälningsförfarande 

Om du vill lämplighetstesta din hund köper du testet via en speciell länk, och bokar därefter 

in en tid (tiderna kommer med svarande e-post). Du får direkt ett kvitto som kan användas i 

bokföring. Om ingen av tiderna passar kontaktar du  elin@elinlundberg.nu för separat 

tidsbokning. Den vars hund och person är godkänd får en länk och kan anmäla sig och betala 

till lärplattformen Simplero och där betalar du med kort. Avbetalning är möjligt inne i 

systemet, be om en sådan länk i så fall. Avbetalning kostar 500 kronor extra.  

Antagning sker i turordning enligt prioriteringsreglerna efter att hunden är godkänd på 

lämplighetstest och eleven är godkänd enligt behörighetskraven. 

Lärare:  

AAT och AAP-teori, inlärningsteori och hundkunskap: Elin Lundberg 

Hundträning i vardag och till terapihund: Nicole Nordberg 

Fördjupning i etologi och hundens beteende och behov: Två externa etologer (Caroline Alupo 

och Ewa Marie Wergård), totalt sex timmar 

Frågestund om hund i arbete (en timme): Kurator Linda Backman. 

Examinatorer 

Teori, samspel med hunden och handledning: Elin Lundberg, socionom, leg. psykoterapeut, 

AAI/AAT/AAP-utbildad 

Praktiskt prov på att kunna träna och föra hund: Claudia Vileda, hundinstruktör, 

hundpsykolog, lärare i AAI och AAT på Hundens Hus i Stockholm. 
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