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NatDopK nr 2/2020
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen via digitalt
forum 2020-10-08.

Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Owe Johnson/SDSF, Jonna Petersson/SHCF
Åke Hedhammar/SKK, Bengt Pettersson/SKK, Jonas Bergdahl/SKK

SKKs kansli:

Kjell Svensson, Linda Andersson

Vid protokollet:

Brith Andersson

§4
Mötets öppnande
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig speciellt till kommissionens
nya ledamot Jonas Bergdahl, varefter samtliga deltagare presenterade sig, och mötet
förklarades öppnat.

§5
Val av justerare
Utsågs Åke Hedhammar att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§6
Fastställande av dagordning
Fastställdes den förelagda dagordningen.

§7
Föregående protokoll
Förelåg protokoll från NatDopK nr 2/2019, 2019-05-23, samt nr 1/2020, via e-mail
2020-02-07, vilka kommenterades i valda delar och därefter med godkännande lades till
handlingarna.

§8
Kennelfullmäktige 2019 samt följande verksamhetsperiod 2020-2021
a) NatDopK Arbetsordning
Förelåg den slutligt fastställda Arbetsordning för NatDopK för verksamhetsperioden
2020-2021, inklusive de korrigeringar som NatDopK framförde inför Kennelfullmäktige 2019.
b) Budget
Förelåg NatDopKs beviljade budget, samt resultatrapport till och med september 2020.
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§9
Dopingprov 2019/2020
1. a) SKK
Dopingprovtagning via SKK centralt;
- Utställning, Stockholm Hundmässa; fyra prov varav ett med otillåten substans påvisad.
b) SDSF
- VM Barmark; tio prov, samtliga testade negativa.
c) SHCF
- Hundkapplöpning; två provtillfällen, samtliga hundar testade negativa.
2. Provtagare
Diskuterades återigen det behov som allmänt föreligger av korrekt utbildade provtagare.
Ett starkt önskemål är att provtagarna ska kunna ta prov för samtliga tre organisationer,
varför en gemensam utbildning är att föredra. Det är av stor vikt att provtagarna själva inte
är aktiva utövare, utan är helt ojäviga inom den hundsport provtagning sker.
Uppdrogs till sekreteraren att i samråd med Owe Johnsson och Jonna Petersson undersöka
möjligheten av att genomföra en gemensam utbildning.

§ 10
BOAS/Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome
a) Orienterade Åke Hedhammar om läget inom SKKs fortsatta arbete och dess utveckling
både nationellt och internationellt.
Tackade NatDopK för intressant information och uttryckte sin uppskattning över det arbete
som pågår.
b) Förelåg för NatDopKs kännedom två artiklar inom ämnet BOAS;
- Svensk Veterinärtidning 2019: Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome (BOAS) – vad
vet vi idag? Artikeln sammanställd av en grupp veterinärer på uppdrag av
Smådjurssektionens normgrupp.
- Distriktsveterinärerna, underlag publicerat i Svensk Veterinärtidning: Riktlinjer för hur
distriktsveterinärerna ska agera avseende BOAS.
Tog NatDopK med intresse del av underlagen, vilka diskuterades i valda delar.

§ 11
Inkommen fråga om produkt
Förelåg fråga från Swedish Center for Animal Welfare/SCAW (Nationellt centrum för
djurvälfärd) angående den karenstid om 6 månader som åsatts läkemedlet Cytopoint, med
specifik frågeställning om vad denna karenstid baseras på. SCAWs kontakt är föranledd av en
till SCAW inkommen frågeställning från Försvarsmakten, om lämpligheten att använda
hundar i militär verksamhet under den tid hundarna står under behandling med Cytopoint.
Tog NatDopK del av SCAWs fråga. De karenstider som tillämpas inom regelverket Nationellt
dopingreglemente för hund är 7, 14, 28 dygn eller 6 månader.
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Cytopoint godkändes av Läkemedelsverket som läkemedel för djur i april 2017 med
publicering i juni 2018, och har därefter fått stor användning. Dess aktiva substans är
lokivetmab, en hundanpassad monoklonal antikropp. Indikation är behandling av kliniska
symptom på atopisk dermatit hos hund, med lindring av klåda vid atopisk dermatit och
anti-inflammatorisk effekt. Studier har visat att effekt mot klåda har setts redan 8 timmar
efter inledd behandling.
Vid karenstidsbestämning av Cytopoint har NatDopK beaktat att det vid internationella
studier har observerats effekt upp till 8 veckor efter behandling (European Medicines
Agency/CVMP Assessment Report for CYTOPOINT).
I dopingreglementets mening förutsätter NatDopK att en grundlig allergiutredning enligt
gängse former genomförs inför val av lämplig behandling. Detta oavsett om deltagande
avser utställning/prov/tävling/beskrivning eller träning. Avseende träningsverksamhet är
dopingreglementets definition av träning; ”Övning med hund på ett sätt som är jämförbart
med utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annan funktionsanvändning beträffande
t ex tempo, distans och utformning av hinder.”

§ 12
Översyn av Nationellt dopingreglemente för hund med tillhörande dokument
a) ATC-Förteckning med karenstider
Informerade sekreteraren om den övergripande översyn av dokumentet ATC-förteckning
med karenstider som genomförts. I det arbetet har apotekare adjungerad till NatDopK varit
behjälplig.
- Karenstid vid guldimplantat.
Förelåg frågeställning avseende karenstid vid guldimplantat, för vilket möjlighet till dispens
saknas. Fastställde NatDopK föreslagen karenstid om 6 månader.
b) Reglemente
- Namn
Diskuterades justering av reglementets namn till Nationellt antidopingreglemente för hund.
Beslutade NatDopK att i anslutning till översynen av reglementet även justera dess namn till
Nationellt antidopingreglemente för hund.
- Arbetsformer
Fastställde NatDopK formerna för översynen av reglementet, där respektive organisation
ansvarar för sina specifika avsnitt. Uppdrogs till sekreteraren att vara sammanhållande för
arbetet.
c) Blankett för ansökan om dispens
NatDopK har tidigare informerats om det missiv med information som genom sekreteraren
har sammanställts, med syfte att förenkla för djurägare vid ansökan om dispens. Missivet
ingår per automatik som sida ett vid utskrift av blanketten för ansökan om dispens via SKKs
webbplats. Föreslogs att också SDSF samt SHCF lägger upp filen med missiv och blankett på
sina respektive webbplatser.
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Uppdrogs till sekreteraren att i samverkan med Linda Andersson lägga upp filen på SKK
Klinikwebb. Även om det inte är ett veterinärt ansvar utan ett hundägaransvar att vara insatt
i olika karenstider, mm, innehåller missivet information som även kan förenkla för veterinär i
kontakten med djurägare vid dispensförfarande.

§ 13
Information från ledamöterna
a) Ordföranden
-----------b) Ledamöterna
Informerade Jonna Petersson/SHCF att en del tävlingar har ställts in och att några mindre
tävlingar med litet antal närvarande (max 50 personer) har genomförts.
Informerade Owe Johnsson/SDSF om inställda tävlingar samt att WADA/World Antidoping
Agency uppdaterat sitt regelverk och att detta gäller från och med årsskiftet.
c) Sekreteraren
-----------d) SKKs kansli
Informerade Kjell Svensson om SKK Disciplinnämnds beslut i ärende där NatDopK uttalat sig
på begäran av SKKs Utställningskommitté. Tog NatDopK del av DNs beslut och konstaterar
att det fällande beslutet inte är kopplat till ett faktiskt pälsprov utan helt baserat på andra
observationer i anslutning till ärendet. Uttryckte NatDopK sin uppskattning av det sätt DN
har arbetat med denna utredning.

§ 14
Övrig information
Förelåg för NatDopKs kännedom;
a) Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap Smådjurssektionen
SVS Smådjurssektions Normgrupp: Rapport från Normgruppens möten där
rekommendationer lämnats avseende bland annat riktlinjer för behandling av kryptorchida
hundar samt riktlinjer för besiktning.
b) Svensk Veterinärtidning 2019
Fekal mikrobiell transplantation: Artikel om en metod som tidigare har använts på kor,
hästar och kaniner, och som på senare tid väckt intresse som alternativ även för hundar och
katter med akuta och kroniska mag-tarmstörningar.
c) Svensk Veterinärtidning 2020
Sextio år med avelsåtgärder för att minska förekomsten av hundar med höftledsdysplasi:
En historisk återblick på vad som, inte minst i Sverige, har gjorts för att minska förekomsten
av höftledsdysplasi hos hund, författad av Åke Hedhammar.

5

d) Läkemedelsverket, februari 2020
Unik kod avslöjar falska läkemedel: Februari 2019 infördes ett nytt EU-gemensamt
regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar för att öka spårbarheten genom
hela distributionskedjan och förhindra att förfalskade läkemedel når patienter.

§ 15
Nästa möte
Uppdrogs till sekreteraren att återkomma med förslag till mötesdatum i maj 2021.

§ 16
Mötets avslutande
Tackade ordföranden för ett möte med som vanligt ingående diskussioner och konstruktiva
inlägg, varefter mötet förklarades avslutat.

Justeras:

Anders Eriksson
Ordförande

Vid protokollet:

Brith Andersson

Åke Hedhammar

