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NatDopK nr 1/2021 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen via digitalt 
forum 2021-09-01. 
 
 
Närvarande: Anders Eriksson (ordf), Owe Johnson/SDSF, Jonna Petersson/SHCF 

Åke Hedhammar/SKK, Bengt Pettersson/SKK, Jonas Bergdahl/SKK 
  
Förhinder:  Linda Andersson 
 
SKKs kansli:  Kjell Svensson 
 

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Bengt Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställdes den förelagda dagordningen. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Förelåg protokoll från NatDopK nr 2/2020, 2020-10-08, vilket kommenterades i valda delar 
och därefter med godkännande lades till handlingarna. 
 
 
§ 5 Budget 
a) Resultatrapport 
Förelåg NatDopKs beviljade budget, samt resultatrapport till och med juli 2021, vilken 
kommenterades i valda delar och därefter lades till handlingarna. 
 
b) Förslag till budget för perioden 2022-2023 
Inför Kennelfullmäktige/KF 2021 har förslag till budget lämnats för perioden 2022-2023. 
Förslaget kommenterades i valda delar och lades därefter till handlingarna. 
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§ 6 Dopingprov 2020/2021 
1. a) SKK 
Dopingprovtagning via SKK centralt; 
- Verksamheten har varit starkt begränsad och någon provtagning initierad av SKK centralt 
har inte skett. Provtagning har inte heller skett i egen regi av någon av SKKs läns- eller 
specialklubbar. 
 
b) SDSF 
- Den mesta verksamheten har varit inställd med resultat att någon provtagning inte har 
skett. Förhoppning finns att SM Barmark ska kunna genomföras i oktober. Om så blir fallet 
kommer provtagning att ske.  
 
c) SHCF 
- Förhoppning finns att under hösten eventuellt kunna genomföra två tävlingstillfällen. Om 
så blir fallet kommer provtagning att ske. 
 
2. Provtagare 
Behovet som allmänt föreligger av korrekt utbildade provtagare kvarstår oförändrat. 
Målsättningen är att när pandemirestriktionerna börjar lätta återuppta inriktningen att 
skapa en gemensam utbildning för samtliga tre organisationer. Betonas att det är av stor vikt 
att provtagarna själva inte är aktiva utövare inom den hundsport provtagning sker, utan är 
helt ojäviga. 
 
Uppdraget till sekreteraren att i samråd med Owe Johnsson och Jonna Petersson undersöka 
möjligheten att genomföra en gemensam utbildning kvarstår oförändrat. 
 
 

§ 7 Principiella ställningstaganden avseende substans/diagnos  
a) Librela (QN02 BG91) 
Informerade sekreteraren om inkommen frågeställning avseende karenstid vid behandling 
med det nya läkemedlet Librela. 
 
Aktiv substans är bedinvetmab och produkten är avsedd för lindring av smärta associerad 
med ”osteoartrit” (artros), där administrering ska ske via subkutan injektion en gång per 
månad. 
 
Av information i FASS Vet, under Farmakologiska egenskaper, Verkningsmekanism, framgår 
att produkten är en monoklonal antikropp (mAB) riktad mot Nerve Growth Factor (NGF), 
samt att hämningen av NGF-medierad cellsignalering har visats lindra smärta i anknytning till 
”osteoartrit” (artros). 
 
Förde NatDopK en ingående diskussion utifrån produktens indikation och 
verkningsmekanism. 
 
Beslöt NatDopK att vid behandling med Librela (bedinvetmab) fastställa 6 månaders 
karenstid. 
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b) Tioprolin (G04 BX16)  
Informerade sekreteraren om inkommen frågeställning avseende karenstid vid behandling 
med det sedan tidigare förekommande läkemedlet Tioprolin. 
 

Produktens aktiva substans är thiola som inte tidigare har bedömts avseende karenstid. 
 

Beslöt NatDopK att vid behandling med Tioprolin (thiola) fastställa 7 dygns karenstid. 
 
c) Cytopoint (QD11 AH91)  
Informerade sekreteraren om information från SKKs handläggare av dispensärenden om 
ansökningar där behandling sker med läkemedlet Cytopoint, vars aktiva substans är 
lokivetmab. SKKs handläggare har noterat en tendens att hundar med misstänkt atopi/allergi 
tidigt behandlas med Cytopoint och att den fortsatta utredningen därefter i vissa fall verkar 
avstanna, då en direkt effekt har kunnat noteras. Cytopoint är ett relativt nytt läkemedel 
som sedan godkännandet har fått en omfattande  användning.  
 
NatDopK har förståelse för att, i syfte att lindra under det att utredning pågår om 
underliggande orsak, redan initialt ge hunden någon form av behandling.  
 
I dopingreglementets mening förutsätter NatDopK att en grundlig allergiutredning enligt 
gängse former genomförs i syfte att utröna underliggande orsak och val av lämplig 
behandling. Detta oavsett om en positiv effekt kan ses redan vid en initial ”testbehandling” 
(ex juvantibus).  
 
Betonar NatDopK att oavsett vald behandling är det inte aktuellt att ansöka om dispens förr 
än en grundlig allergiutredning har genomförts avseende underliggande orsak, och att detta 
finns dokumenterat via hundens journal, samt att vald behandling därefter har pågått en tid 
och att uppföljning hos veterinär har skett (se information på missiv till blankett för ansökan om 

dispens). 

 
 
§ 8 Översyn av Nationellt dopingreglemente för hund med tillhörande dokument 
1) ATC-Förteckning med karenstider  
Informerade sekreteraren att viss uppdatering har skett av dokumentet ATC-förteckning med 
karenstider avseende några nytillkomna läkemedel. 
 
2) Reglemente   
a) Organisationsspecifika avsnitt 
- SDSF 
Redogjorde Owe Johnson för de förändringar som skett inom antidopingarbetet inom 
idrotten och som då även berör SDSF. Detta har då föranlett en övergripande förändring av 
SDSFs specifika avsnitt i reglementet.  
 
- SHCF 
Informerade sekreteraren att kontakt har upprättats med SHCFs ordförande. Förelåg även 
förslag på text för SHCFs specifika avsnitt. Sekreteraren kommer fortsatt att samverka med 
SHCF vid färdigställandet av texten.  
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b) Gemensamma avsnitt   
Efter genomgång av de delar i reglementet som är gemensamma för samtliga tre 
organisationer fastställdes följande: 
Kap 2. Uppdrogs till sekreteraren att i samverkan med tävlingschefen se över del av texten. 
Kap 3. Uppdrogs till sekreteraren att ta fram förslag till en kortare och mer allmän 
information av anvisningar för dopingkontroll, samt underlag till en bilaga med mer 
detaljerade anvisningar.  
Kap 6. Avsnitt 6.1. Uppdrogs till sekreteraren att uppdatera den förkortade listan över 
läkemedel och dess karenstider. 
Avsnitt 6.2. Uppdrogs till sekreteraren att förbereda ett förslag till uppdatering av texten, 
utifrån de beslut som NatDopK har fattat avseende produkter som inte kan ingå i 
dokumentet ATC-Förteckning med karenstider. 
Kap 8. Informerade Åke Hedhammar om framtaget förslag till tillägg avseende operativa 
ingrepp. Uppdrogs till Åke Hedhammar att i samverkan med sekreteraren samt 
Kjell Svensson arbeta vidare med förslaget.  
Uppdrogs till sekreteraren att göra en allmän översyn av exempelförteckningen avseende 
uppställning samt komplettering utifrån de principiella beslut som har fattats. 
 
 
§ 9 Information från ledamöterna 
a) Ordföranden 
------------ 
  
b) Ledamöterna 
Informerade Jonna Petersson/SHCF:  
-att hundkappverksamheten nu börjat  kommit igång igen i begränsad omfattning. 
Förhoppning finns att SM ska kunna genomföras under hösten. 
 
c) Sekreteraren 
------------ 
 
d) SKKs kansli 
Informerade Kjell Svensson:  
-att SKKs nya VD, Kees de Jong, tillträtt den 1 augusti 
-att datum för årets Kennelfullmäktige/KF har flyttats till den 22-24 oktober 
-att de lättnader i pandemirestriktionerna som inträdde den 1 juli har öppnat för en något ökad 
hundverksamhet. 

 
 
§ 10 Övrig information 
Förelåg för NatDopKs kännedom; 
 
a)  Djurens Vårdguide 
Information om lansering av 2288 – Djurens Vårdguide. En telefonrådgivning som bemannas 
av leg djurskötare eller djurvårdare. Företaget är ett helägt dotterbolag till videoveterinären 
FirstVet. Tillsammans med försäkringsbolag och djurkliniker erbjuds oberoende och 
kostnadsfri hjälp till djurägare via telefon, nummer 90 228. 
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b) 1. Svenskt Veterinärtidning 4/2020.  
Debattinlägg ”Hund i rullstol upprör” av Cecilia Rohdin samt Sofie van Meervenne.  
Framgår att författarna inte är för användning av rullstol på hund, samt att de önskar att frågan 
diskuteras och att debatten är nyanserad. 
b) 2. Svenskt Veterinärtidning 6/2020.  
Debatt: Hundar i rullstol – fler perspektiv. Inlägg från SVFs Djurskyddsutskott.  
b) 3. Svenskt Veterinärtidning 8/2020.  
Debatt: Hundar i rullstol – fler perspektiv, ytterligare en replik. 
b) 4. Svenskt Veterinärtidning 1/2021.  
Debatt: Hundar i rullstol – ytterligare en replik. 
 

c) Svenskt Veterinärtidning 5/2020.  
Artikel över doktorandprojekt om knäledssjukdomar hos hund. 
Framgår att historiskt har korsbandsruptur betraktats som ett akut sjukdomstillstånd orsakat av 
trauma, men att bilden har ändrats och nu anses istället den vanligaste orsaken vara en 
degenerativ process i korsbandet som till slut leder till ruptur.  
  
d) Svenskt Veterinärtidning 8/2020. 
Riktlinje om planerade kejsarsnitt. Normgruppen i SVFs smådjurssektion har arbetat med 
riktlinje om hur förfrågningar om tidsbokade kejsarsnitt på hundar med förmodade 
förlossningsproblem ska hanteras och redovisar sina rekommendationer. I arbetet tydliggörs 
aktuella författningar, såsom Djurskyddslagen samt Statens Jordbruksverks föreskrifter.  
 

e) Svenskt Veterinärtidning 12/2020. 
Teamwork för bästa vården. På specialistkliniken för ortopedi på SLU Universitetsdjursjukhuset 
(UDS) för hund och katt drivs denna vård i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper 
på SLU, där veterinärerna på avdelningen också är aktiva forskare inom området. Artikeln 
återger hur ett utvecklat teamwork mellan olika avdelningar och team underlättar och 
medverkar till en god återhämtning för det skadade djuret.   
 

f) Svenskt Veterinärtidning 4/2021. 
Rapport från möte med SVS Smådjurssektions Normgrupp. 
 

g) Svenskt Veterinärtidning 5/2021. 
Artikel om diagnostik och kirurgi inom övre luftvägar hos brakycefala hundraser. 
 

NatDopK tog del av underlagen, vilka diskuterades i valda delar. 
 

 

§ 11 Nästa möte 
Uppdrogs till sekreteraren att återkomma med förslag till mötesdatum i maj 2022. 
 

 

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

 
Justeras:           Vid protokollet: 
 
Anders Eriksson           Bengt Pettersson         Brith Andersson 
Ordförande 


