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NatDopK nr 1/2011 

SKK/DopK nr 1/2011 

 

Justerat protokoll fört vid telefonsammanträde med Nationella Dopingkommissionen samt  

SKKs Dopingkommitté 2011-06-30. 

 

 

Närvarande: Anders Eriksson (ordf NatDopK), Åke Hedhammar, 

Håkan Kasström/SHCF, Carin Ahlstedt/SDSF, 

Bengt Pettersson (ordf SKK/DopK), Kjell Bräster 

 

SKK kansli:  Kjell Svensson (chef SKKs Tävlingsavdelning) 

Agneta Lönn (chef SKKs Juridiska avdelning)  

 

Vid protokollet: Brith Andersson 

 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 

Hälsade ordföranden de närvarande välkomna till detta extra möte med anledning av 

Jordbruksverkets föreskrifter om doping, varefter mötet förklarades öppnat. 

 

 

 

§ 2 Val av justerare 

 

Utsågs Kjell Bräster att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 

Fastställdes förelagd dagordning. 

 

 

 

§ 4 SJV föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur 

 

2010 fastställde Jordbruksverket nya föreskrifter om träning och tävling med djur. Dessa har 

nu kompletterats med ett avsnitt om doping som träder ikraft 2011-07-01, SJVFS 2011:24, 

Saknr L17. I SJVs arbete med framtagning av avsnittet om doping har inte SKK involverats, 

ansvarig enhet är Enheten för häst, fjäderfä och vilt. Den nya föreskriftens tillkomst har av en 

tillfällighet kommit SKKs kansli tillkänna, inte via riktad information från SJV. SKK valde då 

att via hemsidan upplysa om att samtliga frågor rörande regelverket ska ställas till SJV. 

 

Med anledning av föreskriftens nya avsnitt har SKKs jurist Agneta Lönn kontaktat SJV för 

information i frågan. Vid kontakt med Enheten för sällskapsdjur framkom att denna enhet inte 

har varit delaktig i framtagning av det nya avsnittet men är den enhet som ska hantera 

ärenden med beröring till de nya bestämmelserna.  
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Diskuterade ledamöterna ingående den uppkomna situationen. Framfördes det olyckliga i 

SJVs förfaringssätt, korta framförhållning och avsaknad av information. 

 

Betonades som mycket angeläget att från SKK lyfta frågan inom myndigheten för att utreda 

bakgrund samt aktuella förhållanden. I sammanhanget viktiga punkter att lyfta fram är SKKs 

djurskyddsdimension avseende avelshänsyn, reglementets omfattning även avseende  

’skönhetsdoping’, att dopingreglementet är heltäckande och tar ställning till samtliga 

läkemedel (dvs inte enbart svenska läkemedel för hund, inte enbart handelsnamn etc) enligt 

ATC-klassifikationen, att läkemedel är klassade utefter användningsområde samt att 

läkemedel även är klassade utefter förväntad läkningstid för den behandlade åkomman.    

 

Beslöt NatDopK att föra frågan vidare till SKKs VD, att i samråd med Åke Hedhammar föra 

upp detta på ledningsnivå inom SJV för att klarlägga föreskriftens nya avsnitt avseende 

bakgrund och konsekvenser. 

 

 

 

§ 5 Dispensförfarande 

 

Av SJVs föreskrift kan inte utläsas hur man avser att hantera undantag från bestämmelserna i 

föreskriften, som t.ex dispens från i bilaga 2 angiven karenstid. Vid Agneta Lönns kontakt 

2011-06-20 med SJV (Christina Lindgren) sades att man inte vet hur man kommer att se på 

inkomna ansökningar, men att man kommer att se på varje ärende för sig. 

 

Föredrog sekreteraren vad som i bilaga 2 i SJVs föreskrift regleras i förhållande till vad som 

regleras av organisationens Nationellt dopingreglemente för hund.  

 

Konstaterades att de dispenser för medicinsk behandling som har utfärdats av SKK, SDSF 

eller SHCF enbart gäller i förhållande till det egna regelverket, dvs Nationellt 

dopingreglemente för hund. 

 

Betonades att dessa dispenser kommer att gälla även efter 1 juli, men då enbart i förhållande 

till SKK, SDSF och SHCF och Nationellt dopingreglemente för hund. 

 

Betonades att från och med 1 juli gäller dessutom SJVs föreskrift och att all hantering av 

dispenser från myndighetsföreskriftens bestämmelser hanteras av SJV. 

 

Konstaterades att avseende dispensförfarande är det av yttersta vikt att djurägare skiljer på 

de två regelverken: 

 

 Föreskriften som SJV utfärdat, och även kommer att hantera dispenser ifrån, och 

 Nationellt dopingreglemente för hund som NatDopK ansvarar för och där SKK, SDSF 

samt SHCF handlägger dispenser.  

 

Betonades att detta innebär att hund som behandlats på sätt som omfattas både av SJV 

föreskrift och av Nationellt dopingreglemente för hund behöver ha dispens både från SJV, 

gällande myndighetsföreskriften, samt från SKK, SDSF alternativt SHCF beroende på vilken 

verksamhet ansökan avser, gällande dopingreglementet. 
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§ 6 ATC-förteckning med karenstider 

 

Dokumentet ATC-förteckning med karenstider är en del av Nationellt dopingreglemente för 

hund och således del av organisationens eget regelverk. För att förteckningen ska finnas 

åtkomlig för djurägare samt förskrivare vid djursjukhus/-kliniker finns förteckningen utlagd 

på SKKs webbplats. 

 

Med hänvisning till § 5 och de delar som berör Nationellt dopingreglemente för hund 

beslutades att förteckningen kvarstår oförändrat tillgänglig via SKKs webbplats. 

 

Beslutades att i direkt anslutning till ATC-förteckningen tydliggöra att detta är 

organisationens eget regelverk. Uppdrogs till kansliet att ombesörja detta. 

  

 

 

§ 7 Trofast verksamhetssystem 

 

Informerade sekreteraren att Trofast är det verksamhetssystem inom djursjukvård där man i 

sin läkemedelslista lagt in karenstider i enlighet med ATC-förteckning i dopingreglementet. 

För den enskilda djurägaren innebär detta att på recept som förskrivs av de djursjukhus/-

kliniker som valt Trofast som verksamhetssystem anges per automatik den karenstid som 

återfinns i ATC-förteckningen. För förskrivare innebär det att information om substansens 

karenstid kan erhållas direkt i det verksamhetssystem som man arbetar med. 

 

Beslutades att uppmärksamma Trofast AB på att ATC-förteckningen är organisationens eget 

regelverk, och inte knutet till SJVs föreskrift, vilket bör uppmärksammas för de djursjukhus/-

kliniker som valt Trofast som verksamhetssystem. 

 

Uppdrogs till sekreteraren att kontakta Trofast.  

 

 

 

§ 8 Uppdatering av SKKs allmänna bestämmelser 

 

Med hänvisning till tidigare paragrafer konstaterades att behov även föreligger att i befintliga 

prov-/tävlingsregelverk inom SKK-organisationen tydliggöra skillnaden mellan SKKs 

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar i förhållande till SJVs föreskrift. 

Aktuellt avsnitt i SKKs allmänna bestämmelser är punkt 7. Doping och andra otillbörliga 

förhållande inklusive det specifika avsnittet avseende kastrerad hanhund/tik.  

 

Uppdrogs till kansliet att uppdatera texten i de aktuella avsnitten.  

 

Med anledning av nu pågående regelrevidering inför kommande låsningsperiod, med start 

2012-01-01, uppdrogs till kansliet att via utskick informera klubbar med huvudmannaskap 

för prov-/tävlingsregelverk om uppdatering av punkt 7. 

  

 

§ 9 Nästa möte 

 

Beslöt NatDopK att ändra datum för nästa sammanträde till 2011-11-21--22.  
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§ 10 Mötets avslutande 

 

Tackade ordföranden för ett telefonsammanträde med konstruktiva inlägg, varefter mötet 

förklarades avslutat. 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Anders Eriksson   Kjell Bräster 

Ordförande 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Brith Andersson 

 

 

 

 


