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NatDopK nr 1/2012 
 
Protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen 2012-10-08--09 på 
Thoresta Herrgård, Bro. 
 
 
Närvarande:  Anders Eriksson (ordf), Håkan Kasström/SHCF,  

Åke Hedhammar/SKK, Bengt Pettersson/SKK 
  Owe Johnson/SDSF 
 
SKKs kansli:  Kjell Svensson (fr o m § 8) 
 
Övrig närvarande  
per telefon:  Anna Lindgren/SJV (§ 15) 
 
Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig speciellt till Owe Johnson som 
ny ledamot i NatDopK. Från och med detta möte ersätter Owe Johnson Carin Ahlstedt som 
Svenska Draghundsportförbundets/SDSFs representant. Framförde kommissionen samtidigt 
ett varmt tack till Carin Ahlstedt för hennes bidrag till kommissionens arbete genom sitt 
stora kunnande och engagemang. Förklarade ordföranden därefter mötet öppnat.  
 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Utsågs Owe Johnson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
 
Justerades den förelagda dagordningen enligt föreslagna ändringar, varefter denna 
fastställdes. 
 
 
§ 4 Succession inom NatDopK 
 
Fördes en ingående diskussion angående succession inom Nationella Dopingkommissionen.  
Kommissionens verksamhetsområde är omfattande och ledamöterna representerar 
respektive organisation. Håkan Kasström har aviserat sin avgång och informerade att en 
dialog nu förs med Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund/SHCF om ersättare 
utifrån den person han har föreslagit såsom sin ersättare i kommissionen. Inför förslag på 
namn har även Åke Hedhammar varit involverad. Målsättningen är att ersättare ska vara 
klart innan sommaren 2013.  
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§ 5 Föregående protokoll 
 
Förelåg protokoll från NatDopK nr 2/2011, 2011-11-21--22, vilket kommenterades i valda 
delar. Under § 16 omnämns att förslag framförts att bilda en veterinär sportsmedicingrupp. 
Diskuterades detta ytterligare varvid uppdrogs till Åke Hedhammar att efterhöra intresse för 
detta hos Sveriges Veterinärmedicinska sällskaps smådjursgrupp. 
 
Informerade Owe Johnson att en djuromsorgsgrupp finns inom Svenska 
Draghundsportförbundet där han är sammankallande. I gruppen ingår även veterinär samt 
djursjukvårdare. Konstaterade kommissionen att via Owe Johnson finns därmed en länk 
mellan kommissionen och SDSFs djuromsorgsgrupp. 
 
Avseende § 21, Suturering av ögonlock, informerade Åke Hedhammar om hur det specifika 
projekt som pågår för rasen shar pei fortlöper. Från och med 2013-01-01 har införts krav på 
besiktning av avelsdjur och i registreringsreglerna har komplettering skett med ett genetiskt 
hälsoprogram. 
 
 Lades protokollet därmed med godkännande till handlingarna. 
 
 
Vidare förelåg för kännedom protokoll från SKKs Dopingkommitté/DopK nr 2/2011, 
 2011-11-21, vilket efter genomgång lades till handlingarna. 
 
 
§ 6 Information från ledamöterna 
 
a) ledamöterna 
Informerade Åke Hedhammar om den djurskyddskonferens som Jordbruksverket planerar 
att genomföra den 13 november. Tema för konferensen är avel och Åke Hedhammar avser 
att i sitt anförande informera om SKKs arbete inom detta område. 
 
Informerade Bengt Pettersson från besök vid Nordiska Mästerskapet i fårvallning. Arrangör 
var Svenska Vallhundsklubben och tävlingen, som var ett mycket bra arrangemang, 
genomfördes i Lekeberg, Närke.  
 
 
b) sekreteraren 
Informerade sekreteraren om SKKs remissyttrande över förslaget till ny djurskydds-
lagstiftning. 
 
 
§ 7 Ekonomisk rapport 
 
Förelåg resultatrapport vilken genomgicks samt diskuterades i vissa delar. Lades därefter till 
handlingarna. 
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§ 8 Protokollsutdrag 
 
Förelåg för NatDopKs kännedom protokollsutdrag till SKKs DopK från SKKs Kommitté för 
särskilda domaranvisningar /SRD-K. Utdraget avser rasen chinese crested dog och 
presentationsöverdrifter genom ej tillåten preparering resp oetisk hårborttagning.  
 
Tog NatDopK del av protokollsutdraget varefter detta lades till handlingarna. 
 
 
§ 9 SJV Föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 
 
Förelåg minnesanteckningar från möte i Jönköping den 26 april mellan SKK och 
Jordbruksverket/SJV, Enheten för Sällskapsdjur, angående SJVs krav om veterinärs närvaro 
vid mästerskap samt SJVs dopingföreskrifter. Vid detta möte, som var en uppföljning av 
mötet på SKKs kansli i mars, deltog Kjell Svensson och Åke Hedhammar.  
 
Informerade Kjell Svensson att SKK efter mötet har lämnat förslag på förändring av 
föreskriften men någon ny utgåva av föreskriften har ännu inte utkommit. Däremot har SJV i 
vissa delar redan ändrat sin tillämpning avseende veterinärs närvaro vid mästerskap. Inom 
Svenska Brukshundklubbens verksamhet har SJV efter mötet gett dispens från krav om 
veterinär medverkan vid de mästerskap som inte omfattar agility eller räddningshund. För 
Svenska Vallhundsklubben kvarstår oförändrat att vallhundsprov är klassat som medelhög 
risk med hänvisning till de djur som vallas. Däremot behöver inte veterinär finnas på plats 
under hela provdagen. SKK har framfört att arbetsinstruktioner saknas för den veterinär som 
blir förordnad som besiktigande veterinär. Även utbildningsplan saknas. Vid mötet 
meddelade SJV att arbetsinstruktioner och utbildningsplan kommer att tas fram inom en 
snar framtid. 
 
Vid mötet framfördes ånyo att det är mycket olyckligt att djurägare nu även ska ansöka om 
dispens från SJV såväl som från SKK. SJVs motivering till detta är att SJV måste ha 
dopingregler i sina föreskrifter för att det ska vara möjligt att fälla någon för brott mot dessa 
regler.  
 
Datum för ännu ett allmänt möte med SJV, Enheten för Sällskapsdjur, är fastställt till den 30 
november då Kjell Svensson och SKKs VD Ulf Uddman kommer att närvara.  
 
Diskuterade NatDopK erhållen information i valda delar. 
 
 
§ 10 Provtagning samt analys 
 
a) Analys av päls-/hudprov 
Informerade Kjell Svensson, SKKs kansli, om dagsläget avseende laboratorium för analys av 
päls-/hudprov. Utifrån den diskussion som förts inom Nordisk Kennel Unions arbetsutskott 
om att verka för ett för länderna gemensamt laboratorium har det uppdrag Finska 
Kennelklubben/FKK haft ännu inte slutförts. Det finska laboratoriet har kommit med en 
offert i vilken ingår kostnad för laboratoriets metodutveckling.  
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NKU/AU är tveksamma till att avsätta medel att täcka laboratoriets kostnader för 
metodutveckling. Norsk Kennel Klub/NKK kommer därför att göra en litteratursökning för att 
utröna om behövliga analysmetoder redan finns.  
 
Informerades även att SKK i dagarna kontaktats av ett av de större djursjukhusen som 
planerar att etablera ett laboratorium i Stockholms-regionen. Intresse för att sätta upp 
rutiner för analys av dopingprov finns och man önskar information angående detta. Kjell 
Svensson och Brith Andersson kommer i närtid att träffa representanter för djursjukhuset. 
 
b) Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 
NatDopK 3/2010, § 35 b. Uppdrag avseende utbildning av dopingkontrollfunktionärer. 
Erinrade NatDopK om att det fortfarande föreligger behov av utbildning av fler 
dopingkontrollfunktionärer. Informerade sekreteraren att SHCF har uttryckt ett mycket stort 
behov av att få hjälp med utbildning av funktionärer. Inriktningen i utbildningen behöver 
således vara upplagd på ett sådant sätt att den möjliggör provtagning inom samtliga tre 
organisationer. 
 
Belyste sekreteraren att det i vissa delar föreligger skillnader i förfaringssätt och rutiner vid 
provtagning mellan SDSF och de övriga två organisationerna. Detta med anledning av att 
SDSF även har att följa ett internationellt regelverk fastställt av WADA.  
 
Framförde Åke Hedhammar ånyo att fler dopingkontrollfunktionärer borde kunna sökas ur 
gruppen djursjukvårdare, som genom sin utbildning redan har kunskap om hantering vid 
provtagning mm. Intresserade djursjukvårdare skulle därefter få specifik utbildning om 
bestämmelser, blanketter mm. Möjlig samarbetspartner vid utbildning av funktionärer kan 
vara VeTA-bolaget, som är Svensk Djursjukvårds utbildningsbolag.  
 
Uppdrogs till Owe Johnson att sammanställa anvisningar för provtagning via urin-/blodprov. 
Uppdrogs till sekreteraren att samverka med Owe Johnson avseende de delar där avvikelse 
finns mellan organisationernas rutiner. Anvisningar för provtagning kommer därefter inte att 
ingå i dopingreglementet utan kommer att vara ett fristående dokument. 
   
Uppdrogs till sekreteraren att kontakta Svensk Djursjukvård och efterhöra möjlighet att 
skapa en utbildning för dopingkontrollfunktionärer utifrån de anvisningar som kommer att 
sammanställas. Avsikten är en utbildning som genomförs i nära samverkan med NatDopK. 
 
 
§ 11 Ärende hänskjutet från SKK/DopK för prövning av NatDopK 
 
Förelåg underlag avseende hundägares överklagan av SKK/DopKs avslag av ansökan om 
dispens för deltagande vid utställning för hund (engelsk bulldog) vilken genomgått 
hudplastik runt svansen med anledning av hudveckspyodermi. 
 
Tog NatDopK nogsamt del av underliggande handlingar. NatDopK finner att tillgängligt 
underlag i ärendet och framförda skäl inte föranleder annat ställningstagande än DopKs 
beslut att inte bevilja dispens för deltagande vid utställning. Ärendet lades därmed till 
handlingarna. 
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§ 12 Frågeställningar angående dispensärenden 
 
a) Förelåg underlag avseende en hundägares mailväxling med SKKs kansli angående 
SKK/DopKs avslag av ansökan om dispens för deltagande vid draghundsprov nordisk stil för 
hund (korthårig vorsteh) under behandling med preparatet Forthyron. DopK har i 
avslagsbeslutet angett att underlaget inte ger tillräckligt stöd för diagnosen 
hypothyreoidism. Därtill har hundägaren upplysts om att dopingreglementets kapitel 8 anger 
att vid behandling med anledning av hypothyreoidism saknas möjlighet till dispens för 
draghundar. 
 
Tog NatDopK del av vid ansökan om dispens inskickat underlag, samt därefter framförda 
synpunkter från hundägaren. 
 
Konstaterade NatDopK att DopKs beslut är korrekt enligt dopingreglementet då bifogad 
journalinformation vid ansökan om dispens inte uppfyller det krav om klart säkerställd 
diagnos som är nödvändigt i ett dispensärende. I denna fråga får NatDopK hänvisa 
hundägaren till förnyad kontakt med behandlande veterinär. Ärendet lades därmed till 
handlingarna. 
 
b) Förelåg underlag avseende frågeställning om underliggande skäl från hundägare 
angående SKK/DopKs avslag av ansökan om dispens, för deltagande inom SKKs samt SDSFs 
verksamhetsområden för hund (korthårig vorsteh) som behandlas med anledning av 
diagnosen steroidresponsiv meningit-arterit (SRMA).   
 
Framför NatDopK att i dispensärende utgör underliggande diagnos väsentlig grund och är 
styrande vid handläggning och beslut. Vid tidigare generell bedömning har den aktuella 
diagnosen ansetts vara så allvarlig att det bedömts ej möjligt att lämna dispens för medicinsk 
behandling med anledning av denna diagnos. Ärendet lades därmed till handlingarna. 
 
c) Förelåg underlag avseende frågeställning om underliggande skäl från veterinär angående 
SKK/DopKs avslag av ansökan om dispens, för deltagande inom SKKs verksamhetsområde för 
hund (schäfer) som behandlas med anledning av diagnosen metatarsal fistlar. 
 
Framför NatDopK att i dispensärende utgör underliggande diagnos väsentlig grund och är 
styrande vid handläggning samt beslut. Vid tidigare generell bedömning har den aktuella 
diagnosen ansetts vara så allvarlig att det bedömts ej möjligt att få dispens för medicinsk 
behandling med anledning av denna diagnos. Ärendet lades därmed till handlingarna. 
 
d) Förelåg för NatDopK kännedom underlag avseende ärende handlagt av VU i SKK/DopK.  
Ärendet avser hundägares önskemål att DopK gör förnyad prövning av beslutet att inte 
bevilja dispens för hund (labrador retriever) som med anledning av diagnosen kronisk 
eosinofil enterit och kronisk kolit medicineras med cortison. I sin skrivelse har hundägaren 
framfört att dispens har beviljats av SJV. DopK VU har inte funnit skäl att ändra tidigare 
beslut om avslag, varvid beslutet kvarstår oförändrat. 
 
Noterade NatDopK informationen. 
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§ 13 Principiella ställningstaganden avseende vissa produkter  
 
a) Suprelorin  Förelåg förfrågan om förnyad karenstidsbedömning av  
(QH01 CA93) implantatet Suprelorin med anledning av att detta numera finns i 

två olika styrkor, 4,7 mg samt 9,4 mg, med väsentlig skillnad i 
verkningstid efter administration. 

.  
  Tog NatDopK del av tillgänglig produktinformation.  
  

Beslöt NatDopK att 6 månaders karenstid kvarstår dock inte efter 
administration utan efter utgång av den verkningstid som 
tillverkaren anger i sin produktinformation för respektive styrka.  

 
b) Trikem Hyaluron 365 Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten Trikem 

Hyaluron 365. 
 
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att, 
förutsatt att producenten kan garantera att kontamination med 
andra substanser inte sker under tillverkningsprocessen, 
produkten ska klassas som kosttillskott. Härtill erinrar NatDopK 
om dopingreglementets syn på kosttillskott. 

 
 
c) Trikem B-vitamin Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten Trikem 

B-vitamin. 
 
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att, 
förutsatt att producenten kan garantera att kontamination med 
andra substanser inte sker under tillverkningsprocessen, 
produkten ska klassas som kosttillskott. Härtill erinrar NatDopK 
om dopingreglementets syn på kosttillskott. 

 
d) Trikem MaxCan Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten Trikem 

MaxCan. 
 
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att, 
förutsatt att producenten kan garantera att kontamination med 
andra substanser inte sker under tillverkningsprocessen, 
produkten ska klassas som kosttillskott. Därtill erinrar NatDopK 
om dopingreglementets syn på kosttillskott. 

 
e) Chondroflex Hund  Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten 

Chondroflex Hund. 
 

Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot 
bakgrund av produktens uppgivna effekt ska den vid användande 
på frisk hund klassas till gruppen kosttillskott, förutsatt att 
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producenten kan garantera att kontamination med andra 
substanser inte sker under tillverkningsprocessen. Härtill erinrar 
NatDopK om dopingreglementets syn på kosttillskott.  

 
Vid användande på sjuk hund klassas produkten som 
naturläkemedel innebärande 14 dygns karenstid. 

 
 

§ 14 Övriga frågor 
 

a) Utdrag ur Svensk Veterinärtidning 
Förelåg för NatDopKs information utdrag av debattartikel ur Svensk Veterinärtidning nr 
10/2012 med rubriken ”Evidens och läkemedelsrepresentanter”. I artikeln framförs att 
försäljningen av fodertillskott som profylax av vanliga kroniska sjukdomstillstånd hos 
sällskapsdjur ökar allt mer.  Artikelförfattaren, som själv är veterinär, ifrågasätter hur 
preparat utan tydlig evidens kan få säljas som sjukdomsförebyggande och uppmanar 
veterinärkåren att inta ett mer kritiskt förhållningssätt till marknadens produkter. 
 
Fann NatDopK artikeln mycket intressant med många kloka ord. 
 
 

b) Sammanställning över beslut 
Presenterade sekreteraren en sammanställning över NatDopKs beslut vid 
karenstidsbedömning av ej ATC-klassificerade produkter samt beslut rörande metoder och 
behandlingar. 
 
Uttryckte NatDopK sin uppskattning av sammanställningen. 
 
 

c) Two Rivers Dog Mushers Association (TRDMA) 
Förelåg information för NatDopKs kännedom förmedlad av Carin Ahlstedt.  
 
En musher-klubb har beslutat att inte delta vid International Federation of Sleddog Sports 
(IFSS) VM i långdistans 2013. Beslutet är en protest mot att IFSS har anslutit sig till World 
Antidoping Associations (WADAs) antidoping-regler. Enligt informationen riktar sig TRDMAs 
protest mot förbudet att bruka mag-/tarmmedicinering (t ex Pepcid) i syfte att förebygga 
komplikationer under långdistans-lopp, vilket enligt WADAs regelverk inte är tillåtet. 
TRDMAs åsikt är att detta förbud innebär ett steg tillbaka och inte främjar djurskyddet. 
 
Tog NatDopK del av vad som framförts i erhållen information. NatDopKs åsikt i frågan är att 
djurskydd innebär att inte tillåta denna typ av medicinering. Principiellt är NatDopKs 
bestämda uppfattning att det är oacceptabelt att tillåta undantag för någon form av 
medicinering i syfte att förebygga de eventuella komplikationer som kan uppkomma till följd 
av tävlingsverksamhet. Eventuella komplikationer under tävling ska istället motverkas 
genom genomgripande förändring av tävlingsformens utformning, inte via medicinsk 
profylax.  
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§ 15 Telefonuppkoppling med Jordbruksverket  
 
Hälsades Anna Lindgren, veterinärinspektör vid Jordbruksverket, Enheten för sällskapsdjur, 
välkommen till mötet via telefonuppkoppling.  
 
Informerade Anna Lindgren att SJV har varit nöjda med organisationernas dopingreglemente 
och dess tillämpning men att i och med tillkomsten av SJVs föreskrift är det övergripande 
ansvaret hos SJV. Medgavs dock att införandet av föreskriften kunde ha varit bättre 
förberett från SJVs sida. Belyste Anna Lindgren att kontroll av efterlevnaden av nu gällande 
författningsbestämmelser, respektive dispens från dessa bestämmelser, juridiskt sett kan 
hanteras endast av en myndighet.  
 
Diskuterades nuvarande förfarande vid ansökan om dispens varvid uttrycktes att det inte är 
optimalt att hundägare kan få olika beslut från SKK resp SJV. Utfallet av vissa beslut kan 
tolkas som att Nationellt dopingreglemente för hund tar större hänsyn till djurskydd än vad 
SJVs beslut speglar. SJV avser därför att undersöka om det inom myndighetsföreskriften kan 
finnas möjlighet till någon form av samordning i dispensärenden. Informerades samtidigt att 
vid tidigare diskussion med jurister har framförts vissa svårigheter med ett sådant 
förfarande.  
 
Belyste sekreteraren att där även finns skillnader mellan regelverken avseende karenstid för 
några preparat. SJV kommer att erhålla information om vilka preparat som avses. 
 
Framförde ordföranden dopingkommissionens uppskattning till fortsatt samverkan med SJV, 
varmed parterna var överens om initierad samverkan i det fortsatta arbetet. 
Tackade Anna Lindgren för inbjudan att delta vid kommissionens möte.  
 
 
§ 16 Revidering av reglemente samt ATC-förteckning  
 
a) Nationellt dopingreglemente för hund 
Presenterade sekreteraren det nya utseende samt det typsnitt som den reviderade 
versionen av dopingreglementet kommer att få vid upptryckning. Utformningen följer SKKs 
grafiska profil, vilken tagits fram av SKKs marknadsavdelning och som fastställts av SKKs 
centralstyrelse. 
     
Förelåg justerad version av dopingreglementet. Redovisade sekreteraren kapitel 6, andra 
ämnen underkastade särskilda restriktioner, där korrigering av texten skett utifrån 
Läkemedelsverkets nuvarande indelning/benämning.   
 
Genomgicks dopingreglementet i övrigt med inriktning på de delar där behov av ytterligare 
justering av texten ansågs föreligga.  
 
Beslöt NatDopK att under punkt 2.2.1 införa tillägg om att dopingreglementet i tillämpliga 
delar även gäller för svenskägd hund som startar i annat land. 
 
Uppdrogs till sekreteraren att ytterligare justera texten där så beslutats. 
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b) ATC-förteckning med karenstider 
Informerade sekreteraren att den person som tidigare konsult för uppdatering av ATC-
förteckningen föreslagit som ersättare har sagt sig vara positiv till att överta denna uppgift.   
SKKs kansli kommer nu att upprätta ett avtal.  
 
Genomgicks ATC-förteckningen med utgångspunkt i de ändringar NatDopK tidigare beslutat. 
 
Förelåg förslag till justering av texten under kapitel Ö, avseende substanser och grupper av 
substanser utanför läkemedelsregistret och som inte finns upptagna i ATC-förteckningen.  
 
Uppdrogs till sekreteraren att ytterligare justera texten där så beslutats. 
 
 
§ 17 Nästa sammanträde 
 
Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2013-10-07--08.  
 
 
§ 18 Mötets avslutande 
 
Tackade ordföranden för ett möte med många konstruktiva inlägg, varefter mötet 
förklarades avslutat. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Eriksson   Owe Johnson 
ordförande 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Brith Andersson 


