1

NatDopK nr 1/2009
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen
2009-09-22--23 på Thoresta Herrgård, Bro.
Närvarande:

Anders Eriksson (ordf), Carin Ahlstedt/SDSF,
Åke Hedhammar/SKK (§§ 1-20), Bengt Pettersson/SKK,
Håkan Kasström/SHCF

Sekreterare:
SKK kansli:
Adjungerad SKK:
Vid protokollet:

Kjell Bräster
Brith Andersson
Katarina Sundberg
Brith Andersson

§1

Mötets öppnande

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och riktade sig särskilt till SKKs jurist Katarina
Sundberg, varefter mötet förklarades öppnat.

§2

Val av justerare

Utsågs Carin Ahlstedt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§3

Fastställande av dagordning

Efter justering av förelagd dagordning fastställdes densamma.

§4

Information från ledamöterna

Informerade ordföranden att han efter förfrågan åtagit sig att vara Scientific Adviser för den
internationella organisationen International Federation of Sled Dog Sports/IFSS.
Informerade Åke Hedhammar/SKK att FCI Scientific Commission försett FCI General
Committee med underlag avseende ett dopingreglemente baserat på det svenska reglementet.
Informerade Åke Hedhammar om de samtal som förts inom Nordisk Kennel Unions
vetenskapliga kommitté (NKU/VK) om att verka för ett för länderna gemensamt
dopingreglemente.

§5

Information från SKKs kansli

Informerade Brith Andersson att SKKs Centralstyrelse numera förelägges NatDopKs
protokoll för kännedom.
Tog NatDopK del av informationen.
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Framförde Brith Andersson frågeställning från SKKs Marknadsavdelning angående stavning
av Dopingkommissionen, Dopingkommitté respektive doping. SKKs Marknadsavdelning
framför att stavningen dopning är den korrekta samt bifogar kopia på utdrag ur
Läkartidningen nr 23/2004 där stavning av ordet debatterats.
Diskuterade kommissionen frågan ingående, där bl a ordets ursprung så som lånord
beaktades, liksom Svenska Akademiens inställning och den principiella inställningen bland
fackfolk kontra media. Fann NatDopK att vad som framförts från SKKs Marknadsavdelning
tills vidare inte utgör tillräckligt skäl att ändra till dopning.
Beslöt NatDopK därmed att den ursprungliga stavningen tills vidare ska kvarstå oförändrad.
Informerade Katarina Sundberg om att regeringen tillsatt en utredning som ska göra en
översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll. Utredningen ska redovisas
senast den 30 januari 2011. Till särskild utredare har Eva Eriksson utsetts. SKK kommer att
delta med en ledamot i expertgruppen. Enligt direktiven ska utredaren se över frågor som rör
avel som innebär ett lidande för djuren, inte minst avel med vissa hund- och kattraser som har
stort fokus på vissa specifika egenskaper. Regeringen anser att det bör utredas vilka åtgärder
som behövs för att vända utvecklingen inom aveln i en mer djurhälso- och djurskyddspositiv
riktning, så att målet i första hand är att avla mot fysiskt och mentalt friska och sunda djur.
Utredaren ska vidare se över frågor om bl.a. särskilda krav för viss djurhållning, tävling med
och träning av djur samt huruvida straff - och påföljdsbestämmelser är ändamålsenliga och
effektiva. Informerade Katarina Sundberg vidare att det pågår en process där regeringen ska
tillsätta en utredning för att se över möjligheterna att skapa en från Riksidrottsförbundet
fristående nationell Antidopingorganisation i likhet med vad som redan finns i Danmark,
Finland och Norge. Tog NatDopK del av informationen.

§6

Föregående protokoll

Förelåg protokoll från NatDopK nr 1/2008, 2008-11-24--25, vilket kommenterades i valda
delar och därefter med godkännande lades till handlingarna.
Vidare förelåg för kännedom protokoll från SKK/DopK nr 1/2008, vilket efter genomgång
lades till handlingarna.

§7

Arbetsordning för NatDopK

Förelåg nuvarande version av Arbetsordning för Nationell Dopingkommission för hund för
kommissionens översyn. Efter genomgång av arbetsordningen fann NatDopK att endast
smärre redaktionell korrigering i den löpande texten behöver ske.
Uppdrogs till Brith Andersson att införa beslutade korrigeringar i kommissionens
arbetsordning.
Utsåg NatDopK Brith Andersson till kommissionens sekreterare och att som adjungerade till
kommissionen utse SKKs jurist Katarina Sundberg samt apotekare Kristina Odensvik.
Förklarades denna del av paragrafen omedelbart justerat.
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Förelåg för NatDopKs kännedom delegeringsordning för SKKs Dopingkommitté.
Informerade DopKs ordförande Bengt Pettersson att han ämnar framföra önskemål till SKKs
Centralstyrelse om att DopK ska utökas med en ledamot, samt då även ange förslag till
ledamot.
Uttalade NatDopK sitt gillande till DopKs ordförandes förslag.

§8

Protokollsutdrag från SKKs Utställningskommitté

Förelåg för NatDopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 2009-04-21, angående hund av rasen mexikansk nakenhund vilken
genomgått operativt ingrepp med anledning av entropion.
Förelåg för NatDopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens
Utställningskommitté 2009-04-21, avseende hund av rasen tibetansk terrier vilken genomgått
ögonlysning med anledning av misstanke om sjukdom.
Tog NatDopK del av protokollsutdragen vilka diskuterades i valda delar och lades till
handlingarna utan vidare åtgärd.

§9

Protokollsutdrag från SKKs Avelskommitté

Förelåg för NatDopKs kännedom protokollsutdrag från möte med Svenska Kennelklubbens
Avelskommitté 2009-01-17--18, avseende omregistrering av hårlag på chinese crested dog.
Ras- och specialklubb har till Avelskommittén/AK inkommit med nytt förslag om att förbudet
om omregistrering av hårlag för chinese crested dog efter 6 månaders ålder ska upphävas.
Efter yttrande från SKK/DopK samt överläggning med SKK/Uppfödare och
Kennelkonsulentkommittén beslöt AK att omregistrering av hårlag för chinese crested dog
kan ske före det att hunden fyllt 9 månader. Efter 9 månaders ålder ställs dispensansökan till
AK.
Tog NatDopK del av protokollsutdraget.

§ 10

Information från Norsk Kennel Klub

Förelåg för NatDopKs kännedom skrivelse från Norsk Kennel Klub/NKK angående norskägd
hund av rasen gordon setter vilken via SKK varit föremål för ärende avseende misstänkt
färgning.
Ägaren till hunden har ombetts att inkomma med ett yttrande men har inte hörsammat detta.
SKKs Centralstyrelse beslöt därmed att stryka hundens resultat vid den aktuella utställningen
samt att överlämna ärendet till Norsk Kennel Klub.
NKKs huvudstyrelse har fört ärendet vidare till NKKs Disciplinärkommitté vilken tilldelat
ägaren en skarp varning. Tog NatDopK del av NKKs skrivelse.
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§ 11

Back on Track

Förelåg svarsskrivelse från ombud för företaget Back on Track angående ärende avseende
företagets produkt. Förelåg även tidigare skriftväxling i ärendet.
Tog NatDopK del av skrivelsen. Önskar NatDopK betona att kommissionen inte har
”dopingklassat” Back on Track som substans. Produkten är åsatt karenstid om 7 dygn innan
deltagande vid utställning, prov eller tävling kan ske i de fall produkten använts i
behandlingssyfte på en sjuk eller skadad hund. Detta analogt med vad som framgår av
Nationellt dopingreglemente för hund, kapitel 7.1. Otillåtna metoder.
Uppdrog NatDopK till Katarina Sundberg att besvara skrivelsen från företagets ombud.
Förklarades denna del av paragrafen för omedelbart justerad.
Förelåg svarsskrivelse från Jordbruksverket med anledning av ordförandens skrivelse till
verket på grund av dess tolkning av doping med referens till NatDopKs pågående ärende
angående produkt från Back on Track.
Tog NatDopK del av Jordbruksverkets svarsskrivelse. Noterade NatDopK att verket i sitt svar
inte beaktat den djurskyddsaspekt som är bärande i Nationellt dopingreglemente för hund.

§ 12

Förfrågan från länsklubb

Förelåg förfrågan från Sydskånska Kennelklubben om deltagande vid en av klubbens
medlemsträffar i januari/februari 2010 i syfte att informera om dopingreglementet,. I detta har
SKK/DopK vidarebefordrat förfrågan till NatDopK.
Ställer sig NatDopK positiv till att informera om dopingreglementet vid SydskåKKs
medlemsmöte.
Uppdrog NatDopK till Kjell Bräster att representera NatDopK vid SydskåKKs
medlemsmöte.

§ 13

Klinisk läkemedelsprövning

Förelåg förfrågan från representant för läkemedelsföretaget Orion Pharma avseende karenstid
innan deltagande vid utställning, prov och tävling kan ske för hund som i Sverige ingår i
klinisk läkemedelsprövning. För produkten pågår för närvarande ”kliniskt läkemedelsprov” i
Finland, där man har fattat beslut om 6 månaders karenstid.
Diskuterade NatDopK förfrågan om karenstid. Av erhållet underlag framgår inte vilken aktiv
substans som avses, vilket är nödvändig information för att NatDopK ska kunna ge ett exakt
svar.
Generellt har inte NatDopK något att erinra mot att Orion Pharma har angett 6 månaders
karenstid, men karenstiden kan eventuellt vara kortare beroende på vilken substans
prövningen avser.
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§ 14

Analysärenden dopingprov

a) VM för polarhundar, Åsarna, 2008
Förelåg för NatDopKs kännedom skrivelse från Svenska Polarhundklubben/SPHK med
information i ärendet avseende positivt dopingprov från hund hemmahörande i Tyskland.
NatDopK har vid föregående möte behandlat ärendet avseende dopingprov varvid kunde
konstateras att förekomst av koffein påvisats vid analys av A-provet. Därefter hade emellertid
WSA ännu inte låtit analysera B-provet. NatDopK fann därmed inte anledning att uttala sig i
fallet, mot bakgrund av att analys av B-provet inte har utförts. Av SPHKs skrivelse framgår
emellertid nu att: ”SPHK har av WSA fått besked om att även B-provet är analyserat och att
det var positivt. Föraren har därefter blivit avstängd.”
Noterade NatDopK SPHKs information. För att undvika en upprepning av vad som skett vid
handläggningen av detta dopingprov betonar NatDopK ånyo vikten av att inför
samarrangemang noga klargöra vilken organisation/klubb som är arrangör samt vilket
regelverk som ska gälla vid arrangemanget.
b)
Svenska Hundkapplöpningsförbundet
Rutiner vid provtagning av dopingprov
Förelåg skrivelse från Svenska Hundkapplöpningsförbundet med anledning av NatDopKs
tidigare påpekande angående förbundets provtagningsrutiner.
Tog NatDopK del av skrivelsen varefter denna lades till handlingarna utan vidare åtgärd.

§ 15

Provtagning samt analys

a) Pälsprov
I den diskussion som har förts inom Nordisk Kennel Unions arbetsutskott om att verka för ett
för länderna gemensamt dopingreglemente har FKK uppdraget att kontakta det laboratorium
som föreslagits för en samordning av de nordiska ländernas päls- och hudanalyser.
Informerade sekreteraren att ytterligare information ännu inte har erhållits från FKK.
b) Urin-/blodprov
Informerade Brith Andersson om utfört uppdrag avseende kontakt med Travlab angående
rutiner för information vid positivt A-prov vid analys av urin-/blodprov.
c) Utbildning av dopingprovtagare
Erinrade NatDopK om vid föregående möte fattat beslut att anordna utbildning av fler
dopingprovtagare.
Informerade Carin Ahlstedt om att hon i oktober, för medel från Svenska
Draghundsportförbundet/SDSF, kommer att genomföra en vidareutbildning av ett antal
hundintresserade ur Riksidrottsförbundets/RF kader av dopingkontrollfunktionärer till att bli
behöriga även för provtagning på hund. Deltagarna kommer att utbildas enligt International
Federation of Sled Dog Sports/IFSS provtagningsrutiner och med deras utrustning, vilken är
identisk med RFs utrustning. Efter utbildning kan, om intresse föreligger, dessa
dopingkontrollfunktionärer komma att lånas ut till andra organisationer.
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d) Provtagning där förordnad provtagare saknas
Förelåg mailkontakt mellan SKKs kansli samt representant för Svenska Brukshundklubben
angående provtagning där förordnad dopingprovtagare inte finns på plats.
Tog NatDopK del av skribentens synpunkter. Fann NatDopK synpunkterna värdefulla och
kommer att i den pågående revideringen av regelverket förtydliga texten avseende provtagare.
Oavsett detta betonar NatDopK att utrustning för provtagning ska finnas tillgänglig vid
utställning, prov eller tävling eftersom behov av provtagning kan uppkomma utan förvarning.
e) Begäran från DopK till SKK/CS
Förelåg för NatDopKs kännedom underlag avseende begäran från DopK till SKK/CS om
principiellt ställningstagande om vilken organisation som ska ha ansvar för utredning vid
positivt dopingprov vid tävlingar som arrangeras i samarbete med specialklubb inom SKKs
organisation, annat förbund samt en internationell organisation. (DopK 1/2008 § 9).
Tog NatDopK del av underlaget.

§ 16

Inkommen skrivelser angående ålagd karenstid

a) Läkemedlet tropikamid
Förelåg skrivelse från veterinär med förslag om generell dispens från karenstid för det
pupillvidgande läkemedlet tropikamid, som nästan uteslutande används vid den undersökning
för ärftliga ögonsjukdomar som kallas ”ögonlysning”.
Tog NatDopK del av anförda skäl varefter frågan diskuterades ingående.
Noterade NatDopK att tropikamid för närvarande försäljs under specialitetstnamnen
Mydriacyl® och Tropikamid®.
Beslöt NatDopK om generell dispens från karenstid för läkemedlet tropikamid vid
undersökning av friskt och symptomfritt djur. Med undersökning av friska djur avses t ex
ögonundersökning för ärftliga ögonsjukdomar. Vid andra indikationer kvarstår karenstiden
7 dygn.
Uppdrogs till SKKs kansli att via utskick informera de av SKKs veterinärkonsulter som
berörs av beslutet.
b) Läkemedlet Suprelorin ®
Förelåg mailkontakt från hundägare angående åsatt karenstid för implantatet Suprelorin®
vilket används vid kemisk kastration av hanhund.
Tog NatDopK del av de synpunkter och argument som skribenten framfört varefter frågan
diskuterades.
Fann NatDopK att det utifrån tillgänglig information om den aktiva substansen deslorelin inte
föreligger grund för ändrat ställningstagande.
Beslöt NatDopK att tidigare åsatt karenstid om 6 månader kvarstår oförändrad. Därtill
kvarstår oförändrat att möjlighet till dispens saknas vid kemiskt kastrerad hanhund, oavsett
preparat.
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§ 17

Ärenden hänskjutna från SKK/DopK för prövning av NatDopK

a) dobermann
Från SKK/DopK hänskjutet ärende avseende dispensärende för prövning av NatDopK.
Förelåg underlag avseende en hundägares ansökan om omprövning av SKK/DopKs avslag av
ansökan om dispens för deltagande vid mentaltest för hund (dobermann) vilken med
anledning av diagnosen kronisk eosinofil gastroenterit behandlas med prednisolon.
Hänvisar NatDopK till tidigare fattat beslut att dispensmöjlighet saknas vid behandling med
anledning av angiven diagnos och finner att erhållet underlag i ärendet inte föranleder annat
ställningstagande. Ärendet lades därmed till handlingarna.
b) belgisk vallhund/tervueren
Från SKK/DopK hänskjutet ärende avseende dispensärende för prövning av NatDopK.
Förelåg underlag avseende en hundägares ansökan om omprövning av SKK/DopKs avslag av
ansökan om dispens för deltagande vid utställning, bruksprov, lydnadsprov samt
mentalbeskrivning för hund (belgisk vallhund/tervueren) vilken med anledning av
näthinneavlossning och kronisk serös ögon inflammation behandlas med preparaten
prednisolon, azatioprin samt dexametason.
Tog NatDopK del av underliggande handlingar i ärendet. Finner NatDopK att erhållet
underlag i ärendet inte föranleder annat ställningstagande. Ärendet lades därmed till
handlingarna.

§ 18

Principiella ställningstagande avseende dispensförfarande

a) Hypothyreos

Förelåg frågeställning från SKKs kansli avseende hur ansökan om
dispens ska hanteras vid de fall där TSH-värde saknas i
veterinärens dokumentation.
Betonar NatDopK att vid ansökan om dispens med anledning av
medicinsk behandling på grund av sköldkörtelrubbning är uppgift
om TSH-värdet ett dokumentationskrav för att handläggning av
ansökan ska kunna ske.

§ 19

Principiella ställningstaganden avseende vissa produkter

a) L-Mesitran

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkterna
L-Mesitran Soft samt L-Mesitran Ointment.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av produkternas uppgivna effekt ska de klassas till
gruppen naturläkemedel (eller motsvarande enligt Läkemedelsverkets nyare indelning/benämning), innebärande en karenstid om
14 dygn.
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b) Aptus Nutrisal

Förelåg förfrågan om karenstidsbedömning av produkten Nutrisal,
vilken är en vätskeersättning i pulverform.
Fann NatDopK efter genomgång av tillgänglig information att mot
bakgrund av att produkten innehåller natriumbikarbonat åläggs
denna 7 dygns karenstid (jfr NatDopK 1/2003 § 13).

c) Guldimplantat

§ 20

Förelåg kopia av tidningsartikel angående guldimplantat, sk
”guldakupunktur”. NatDopK har tidigare fört en diskussion om
vad behandlingsmetoden innebär, varvid konstaterades att denna är
att betrakta som operativt ingrepp och därigenom begränsar rätten
att delta vid utställning, prov eller tävling (SKK/DopK 4/98 § 39).

Revidering av reglemente samt ATC-förteckning

a) Nationellt dopingreglemente för hund
Genomgicks dopingreglementet avseende förslag till ny ingress samt diskuterades i de delar
där behov av revidering anses föreligga. Uppdrogs till Carin Ahlstedt att sammanställa
förslag till ett fristående dokument med instruktioner för genomförande av dopingprov.
b) ATC-förteckning med karenstider
Förelåg underlag för NatDopKs genomgång efter anlitad konsults översyn av hittillsvarande
ATC-förteckning avseende preparat som tillkommit respektive utgått.
Underlaget genomgicks och diskuterades i valda delar avseende nya preparats karenstider och
eventuella förändringar av tidigare karenstider.

Uppdrogs till Carin Ahlstedt att se över befintlig text i reglementets kapitel 6 avseende
grupper och andra ämnen underkastade särskilda restriktioner.
Uppdrogs till Carin Ahlstedt att se över befintlig text under kapitel Ö, för substanser och
grupper av ämnen utanför läkemedelsregistret och som inte finns upptagna i ATCförteckningen.
Uppdrogs till Brith Andersson att utföra beslutade förändringar samt att vara
sammanhållande länk vid ändringar i reglementet och ATC-förteckningen.

§ 21

Övriga frågor

Framförde ordföranden förslag om att ta fram en historik över 10 år med dopingreglementet.
Fann NatDopK ordförandens förslag utmärkt och att en sådan historik skulle vara mycket
användbar i informationssammanhang.
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§ 22

Nästa sammanträde

Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2010-10-19--20.

§ 23

Mötets avslutande

Framförde ordföranden kommissionens tack till Kjell Bräster som vid årsskiftet går i pension,
för hans omfattande och uppskattade arbete inom kommissionens verksamhetsområde.
Därefter tackade ordföranden för ett effektivt sammanträde med konstruktiva inlägg, och
förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Anders Eriksson
ordförande

Vid protokollet:

Brith Andersson

Carin Ahlstedt

