Fra valp til førerhund
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Veien fra å være en søt valp til å bli topptrent
førerhund er lang og innebærer en omfattende
utdannelse. Hvert år ser rundt 100 førerhundkandidater dagens lys ved våre hundeskoler.
En godt opplært førerhund gir blinde og sterkt
svaksynte mulighet til å bevege seg trygt på
egenhånd. Hunden vil lede den synshemmede
utenom hindringer, sånn som en gren i hodehøyde eller en åpen dør på en varebil. Den
markerer fortauskanter ved å stoppe, og vil på
kommando søke til døren, fotgjengerfeltet,
trappen, heisen eller til et mistet nøkkelknippe,
hvis det er ønskelig.
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Liv Karins gode hjelper
Liv Karin Christiansen (69) fikk sin første førerhund
da hun var 39 år, og siden har det vært en firbent
ved hennes side i det meste hun foretar seg. Nå er
det den fjerde i rekka, kule Calvin, som gjør jobben.
– Vi har funnet tonen, Calvin og jeg, sier Liv
Karin som er blind og har fått med seg den gule
labradoren hjem til Fredrikstad.
Alle hundene Liv Karin har hatt har vært
forskjellige, og Calvin er av den viltre typen.
En førerhund er ikke en hyllevare som bare
kan byttes ut. Brukeren må også gi mye av
seg selv for å få et godt samarbeid.
– Han er veldig glad av seg, og vi har jobbet mye
med å roe ned slik at han kan konsentrere seg om
å gjøre en god jobb når vi tar bussen eller går til
butikken. Uten Calvin ville jeg vært avhengig av
andre mennesker for å få gjort mine ting. Vi stoler
på hverandre, sier Liv Karin og får et «nuss» som
bekreftelse fra sin firbente følgesvenn.
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Lang erfaring
Norges Blindeforbunds førerhundskole ble
åpnet av Kong Olav V i Vestby kommune i 1971.
Skolen er i dag administrert fra Blindeforbundets
lokaler i Oslo, mens kursene holdes ved Hurdal
syn- og mestringssenter. I 2010 kjøpte Blindeforbundet også hundeskolen Veiviseren AS i Vestby.
Egen avl
For å sikre god tilgang på valper med de
rette egenskapene, har førerhundskolen et
omfattende avlsarbeid hvor vi selv skaper
gode førerhundemner.
Ettervern
En førerhund er et levende vesen som reagerer
ulikt på ting som skjer. Derfor er ettervern
og ettertrening viktig. Noen steder er slike
aktiviteter organisert i førerhundklubber.
Mange av klubbene har hjelpetrenere som
bidrar til å lære hunden av med uvaner eller
bistår med å legge opp nye ruter som brukerne
kan ha nytte av.
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TRYGG START: Valpene blir født i Norges
Blindeforbunds kennel og har det godt
sammen med moren og søsken.

SOSIALISERING: Hos
familien Hegdal hadde
Calvin en fin oppvekst
som la grunnlaget for å bli en
omgjengelig og trygg hund.

En førerhunds liv
Valpestadiet (0–8 uker)
Historien til en førerhund starter før den blir
født. Blindeforbundets avlseksperter bruker
kun hunder med de beste egenskaper for å avle
frem førerhundkandidater. De første åtte ukene
av sitt liv bor valpen sammen med moren og
søsknene. Dagene består av å die, leke, sove og
den første sosialiseringen starter.
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Fôrvertstadiet (8 uker og fram til testen)
Åtte uker gammel forlater valpen moren sin for
å bo hos en fôrvertsfamilie. Her får den leve som
familiehunder flest i cirka halvannet år, men den
får ikke lov til å løpe etter pinner og baller, eller
ligge i senger. I fôrvertsperioden er det også viktig
at valpen venner seg til forskjellige miljøer og
situasjoner. Å være med på offentlige transportmidler, på kjøpesentre og å være med på familiens
øvrige aktiviteter er fin trening. Førerhundskolen
arrangerer fôrvertsamlinger og det holdes
dressurkurs for å lære lydighet.

BEHOLDE ROEN: For å kunne bli en god
førerhund, må visse egenskaper være til
stede. Å ta kollektivtransport er en av
testene førerhund-emnet må gjennom.

INTENS TRENING: I løpet av et halvt års tid
utdannes førerhunden til å bli en pålitelig
ledsager. Sammen med førerhundtreneren
lærer Calvin å styre unna sykler, skilt og andre
hindringer.

Testen
Når hunden er mellom ett og to år gammel er
tiden inne for å finne ut om den er egnet til
å bli førerhund. Det stilles høye krav både
til psyke og fysikk. Hunden gjennomgår en
grundig veterinærsjekk, og en førerhundtrener
tester hvordan hunden takler å bli utsatt for
trafikk, skarpe smell, glatte gulv, andre husdyr,
glassheis, trikk og buss. Nåløyet er trangt, og
bare halvparten av hundene består testen. Blir
hunden godkjent, er det tid for å ta farvel med
fôrvertsfamilien.

Trening
Etter at hunden har passert testen og har sluppet
gjennom nåløyet, settes den i trening. Vanligvis er
den da mellom 1 – 2 år. En førerhund skal lære
mye – blant annet blir den lært opp til å tro at den
er to meter høy og en meter bred når førerhundselen er på. Dermed styrer den unna hindringer
som kan være farlige for en som er synshemmet,
og finner isteden et trygt alternativ. Treningstiden
er fra seks til åtte måneder og avsluttes med en
godkjenningsprøve.
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SAMTRENING: Calvin og Liv Karin fant tonen,
og i tre uker trente de for å bli samkjørte og
trygge på hverandre. De ble tett fulgt opp av
førerhundtrener Hilde Strømsvold.

KREVENDE: Førerhunden skal lede utenom
hindringer og stoppe ved fortauskanter. Men
den ser ikke forskjell på rødt og grønt lys, så
brukeren må vite når det er trygt å krysse gata
og gi kommando når det er klart.

Kurs med bruker
Hundene er vanligvis utdannet ved 2-års alder
og jobben med å finne de hundene og brukerne
som passer best sammen starter. Alle som vil ha
førerhund må på forkurs slik at førerhundskolen
får dannet seg bilde et av hvilke behov brukeren
har (for eksempel om brukeren er yrkesaktiv, mye
på reise eller turglad), og dermed hva slags hundetype som passer vedkommende. De får prøve å
gå med hund. For at hund og bruker skal bli
kjent, og få et tillitsforhold og lære å jobbe
sammen, må de følge et samtreningskurs i tre
uker. De trener på å gå med førerhundsele i by
og på landevei, innkalling og lydighet.

Godkjenningsprøve
Mot slutten av samtreningskurset må
brukeren gjennom en godkjenningsprøve
med hunden. Da må de vise at de kan gå
trygt i bygater og på landevei. For å bestå
godkjenningsprøven må hunden foreta
gode veivalg. Brukeren må også gi tydelige
kommandoer til hunden. Det er brukeren
som bestemmer hvor de skal gå. Hund og
bruker kalles en ekvipasje.
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I FINT DRIV: – Med Calvin tar jeg bussen
til butikken, toget til Oslo og går turer i
nærmiljøet. Å ha førerhund er å ha frihet
til å gjøre det jeg vil, sier Liv Karin.

GODE VENNER: Liv Karin sammen med Calvin
og den pensjonerte førerhunden Sanne.

Endelig hjemme
Etter bestått godkjenningsprøve er hunden
klar til å bli med brukeren hjem. Sammen med
en førerhundtrener øver ekvipasjen på å lære
ruter i nærmiljøet. I løpet av de følgende årene
får ekvipasjen flere oppfølgingsbesøk av en
førerhundtrener.

Pensjonist (cirka 10–12 år)
Førerhunder pensjoneres vanligvis ved 10 års
alder. Etter fylte 12 år er det «arbeidsforbud».
Ofte kommer førerhunden tilbake til
fôrvertsfamilien sin og nyter
pensjonisttilværelsen sin der.
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Førerhundfakta
• Cirka 300 personer i Norge som er blinde eller
sterkt svaksynte, har førerhund.
• En førerhund er et hjelpemiddel fra Nav. Har
du en synsnedsettelse som gjør at du trenger
hjelp når du ferdes ute, kan du ha rett til
førerhund. Mer finner du på
www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/
Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontorer/navhjelpemiddelsentral-hedmark
Telefon: 62 02 33 00
E-post:
nav.hjelpemiddelsentral.hedmark@nav.no
• Søknad om førerhund sendes til Nav Hjelpemiddelsentral Hedmark, uansett hvor du bor
i Norge.
• En førerhund koster like mye som en mellomklassebil, men er gratis for brukeren. Nav gir
et fast beløp for hver hund som utdannes, i
tillegg støtter privatpersoner Norges Blindeforbunds førerhundarbeid.
• Førerhunden har lov til å være med inn
på offentlige steder som matbutikker,
restauranter, apotek, legekontor og
transportmidler.
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• Førerhunder er opplært til å stoppe ved
fortauskanter. Det er brukeren som gir
kommando når hunden skal gå.
• Labrador retriever er den rasen som blir mest
brukt, men også golden retriever, schæfer,
storpuddel med flere, blir førerhunder.
• Ikke forstyrr! Det er et stort problem at førerhunder blir forstyrret av andre hunder og
velmenende mennesker. Hunden må ikke
forstyrres, men brukeren kan du gjerne snakke til. En ukonsentrert førerhund kan medføre
fare for brukeren. Sele på = på jobb.
• En fôrvert er en som passer en av våre valper
fra de er cirka åtte uker frem til de skal testes
for om de kan bli førerhunder. Fôr, hundeutstyr, og lignende må dekkes av fôrverten,
mens førerhundskolen betaler veterinær- og
medisinkostnader.

• Fôrverten får som regel overta hunden hvis
den ikke blir førerhund, men førerhundskolen
vil først vurdere om hunden egner seg til
andre formål. Dersom fôrverten ikke ønsker å
kjøpe hunden, selges den til andre.
• Dersom du vil overta en av våre hunder, tar
du kontakt på telefon eller e-post, så sender
vi et søknadsskjema for kjøp av hund. Det kan
være lang ventetid fordi mange er interessert
i å kjøpe hund fra førerhundskolen. Vi kan
ikke garantere at alle som ønsker det, får
kjøpe hund.
• Mange vil bli førerhundtrener og utdannelsen
er treårig og lønnet. Blindeforbundet tar kun
inn aspiranter ved behov for flere førerhundtrenere. Ledige stillinger utlyses på finn.no, i
Aftenposten og på blindeforbundet.no.
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• Førerhunden må ikke
forstyrres, verken av deg
eller av hunden din.
• Ikke ta kontakt med
førerhunden uten å
spørre brukeren først.
• Ikke gi førerhunden mat eller
andre godbiter.
• Ta hensyn slik at du ikke
er årsak til at det oppstår
problemer.
• Husk at: Sele på = på jobb.

Har du spørsmål om
førerhundarbeidet?
Norges Blindeforbunds
førerhundskole tlf. 23 21 50 00
Vil du bli førerhundvenn?
Norges Blindeforbunds
giverservice tlf. 23 00 06 00
www.blindeforbundet.no

Ser
mulighetene
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Når du møter en
førerhund i arbeid

