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NatDopK nr 1/2017 
 
Justerat protokoll fört vid sammanträde med Nationella Dopingkommissionen på  
Thoresta Herrgård, Bro, 2017-05-11--12. 
 
 
Närvarande:  Anders Eriksson (ordf), Åke Hedhammar/SKK,  

Bengt Pettersson/SKK, Linda Andersson/SKK, Owe Johnson/SDSF,  
Jonna Petersson/SHCF 

  
SKKs kansli:  Kjell Svensson, Linda Andersson 
 
Övrig närvarande: Kjerstin Pettersson (§ 12)  

Vid protokollet: Brith Andersson 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Hälsade ordföranden de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justerare 
Utsågs Owe Johnson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställdes den förelagda dagordningen. 
 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Förelåg protokoll från NatDopK nr 1/2016, 2016-05-26--27, vilket kommenterades i valda 
delar;  
§ 4 Föregående protokoll. Veterinär sportsmedicingrupp; Informerade Jonna Pettersson att 
vissa personkontakter har tagits avseende att ingå i gruppen. I övrigt kvarstår uppdraget i 
samverkan med Åke Hedhammar.  
 
§ 9 Dopingprov – Provtagning – Analys /c) Analys av pälsprov 
Informerade ordföranden att Rättskemiska enheten inom Rättsmedicinalverket inte har 
lämnat definitivt svar, varmed uppdraget kvarstår. 
 
Lades protokollet därmed med godkännande till handlingarna 
 
 
§ 5  Redovisning av beslut 
a) Dog Balance, Dog Balance Boost samt Dog Restore Balance 
Inkommen frågeställning från Calbi Animal Solutions om karenstidsbedömning av 
produkterna Dog Balance, Dog Balance Boost samt Dog Restore Balance. NatDopK har via 
e-mail tagit del av produktinformation.  
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Efter genomgång av tillgänglig information fann NatDopK att, förutsatt att producenten kan 
garantera att kontamination med andra substanser inte sker under tillverkningsprocessen, 
produkten ska klassas som kosttillskott. Härtill erinras om dopingreglementets syn på 
kosttillskott, kapitel 6.2. 
 
b) YuCALM 
Inkommen frågeställning från hundägare om karenstidsbedömning av produkten YuCALM 
(Lintbells). NatDopK har via e-mail tagit del av produktinformation. 
 
Efter genomgång av tillgänglig information fann NatDopK att produkten mot bakgrund av 
angiven effekt ska klassas som naturläkemedel, innebärande 14 dygns karenstid. 
 
Fastställde NatDopK besluten. 
 
 
§ 6 Ekonomisk rapport 
Förelåg slutlig resultatrapport för verksamhetsåret 2016, vilken genomgicks samt 
diskuterades i vissa delar och därefter lades till handlingarna. 
 
 
§ 7 Kennelfullmäktige 2017 samt följande verksamhetsperiod 2018-2019 
Förelåg föreslagen budget för kommissionen verksamhetsperioden 2018-2019, vilken 
överlämnats till SKKs VD inför KF.   
 
Förelåg nuvarande Arbetsordning för Nationell dopingkommission för hund. 
Uppdrogs till sekreteraren att justera namnet för SDSFs representant i förteckningen över 
kommissionens ledamöter, samt att lägga till SKKs veterinär Linda Andersson, varefter 
arbetsordningen tillställs SKKs Centralstyrelse för kännedom. 
 
 
§ 8 Protokollsutdrag SKK 
Förelåg utdrag ur protokoll från SKKs Avelskommittés möte 2017-03-14, § 38, angående 
dispensansökan för tibetansk spaniel från uppfödare om att få använda en hund, opererad 
för cherry eye, i avel. Enligt uppgift opererades hunden efter att trauma orsakat den 
blottade tårkörteln. AK konstaterade att cherry eye inte är definierat som en allvarlig defekt 
men kan medföra olägenhet för hunden. Det finns sannolikt bakomliggande ärftliga orsaker 
till att tårkörteln fallit fram. Hundar med cherry eye ska därför användas med försiktighet i 
avel och vid eventuell parning alltid paras med hund som är fri från cherry eye.  AK beslutade 
att, i enlighet med klubbens avelsrekommendationer, bevilja dispens för att hunden används 
sparsamt i avel och med hund som är fri från cherry eye.  
 
Informerade sekreteraren att detta dessförinnan varit ett dispensärende för deltagande vid 
utställning utifrån Nationellt dopingreglemente för hund. Konstaterade NatDopK att 
hanteringen i detta ärende varit korrekt, samt betonar värdet av en god kommunikation 
mellan berörda avdelningar på SKKs kansli vid ärenden som detta. 
 
Lades underlaget därefter till handlingarna. 
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§ 9 Statens Jordbruksverk /SJV 
I september 2016 initierade SJV att återigen starta upp arbete med revidering av bl a 
dopingparagrafen i föreskriften om träning och tävling med djur, SJVFS 2013:43. 
Arbetsgruppen har förutom SJVs personal bestått av representanter för hästsporten, samt 
för hundsporten Åke Hedhammar samt sekreteraren. Totalt har tre möten genomförts, 
varav ett fysiskt samt övriga via skype.  
 
Förelåg information från SJV i vilken informerades att verket nu har fått revidera tidsplanen 
ordentligt på grund av personalförändringar. Informerades att kvarvarande berörda på 
verket inte har möjlighet att arbeta vidare med föreskriften förrän tidigast efter sommaren. 
Anges att SJVs målsättning är att underlaget ska vara klart för intern granskning av jurist i 
december 2017, för att sedan skickas ut på remiss under vårvintern 2018.  
 
Tog NatDopK del av informationen från SJV och beklagar djupt den uppkomna situationen. 
Detta har nu upprepats ett antal gånger, vilket är mycket olyckligt för berörda organisationer 
inom hästsporten och hundsporten. NatDopK förutsätter därför att arbetet kommer att 
återupptas enligt den tidsplan som anges.  
 
 
§ 10  Utbildning av dopingkontrollfunktionärer 
a) SDSF 
Informerade Owe Johnson att SDSF genomförde en utbildning för provtagare i september 
2016 med tre deltagare. Vid utbildningen har även påtalats att avsikten är att provtagarna 
också ska kunna tjänstgöra inom SHCFs samt SKKs verksamhet. Informerades även att SDSF 
avser att tillhandahålla en specifik funktionärsväska med nödvändig utrustning för 
provtagarna att förfoga över. 
 
a) SHCF samt SKK 
Informerade sekreteraren samt Jonna Petersson om avsikten att genomföra ett gemensamt 
utbildningstillfälle. 
 
 
§ 11 Dopingprov  
a) SDSF 
Informerade Owe Johnson att en svensk förare har blivit avstängd i Canada för en tidsperiod 
om 4 år med anledning av användning av kosttillskott innehållande otillåten substans. Vidare 
att domen har verkställts av Svenska Riksidrottsförbundet. 
 
 
§ 12 Information om rehabilitering och behandlingsmetoder 
Hälsade NatDopK Kjerstin Pettersson välkommen till mötet. Kjerstin Pettersson är 
legitimerad fysioterapeut och arbetar vid Universitetsdjursjukhuset i Ultuna/Uppsala, 
kliniker och involverad i en del forskningsprojekt samt föreläser för veterinärstudenter i 
rehabilitering – ortopedi/neurologi, Human Animal Bond samt Åldrandets fysiologi.  Hon är 
inbjuden till kommissionens möte för att informera om vardagen avseende skador, 
rehabilitering, mm. 
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Kunskap och intresse för allmän friskvård har ökat hos hundägarna under de senaste åren. 
Man vet nu mer om uppbyggnad av hunden, träning, uppvärmning, mm. Oaktat detta kan 
fortfarande ses exempel där hundens tecken på smärta inte har tolkats korrekt. Med ett i 
grunden gott uppsåt vill många ägare själva behandla sin hund, vilket dessvärre i vissa fall 
har lett till att grundorsaken inte har identifierats och att hunden inte har fått adekvat 
behandling. Det primära inför behandling, oavsett vilken form, är att man först fastställt den 
korrekta diagnosen/orsaken.  
 
I och med den ökande förekomsten av inomhushallar har möjligheten att träna och tävla 
under alla årstider ökat markant. Detta ställer större krav på ägaren att följa upp sin hunds 
grundstatus, säkerställa god fysisk grundträning, ge tid för återhämtning mm. Tyvärr har en 
oroande ökning av skador noterats inom några tävlingsdiscipliner, och en relevant fråga blir 
därför om det kan finnas anledning att se över regelverk i avsikt att minska skaderiskerna? 
 
Förde ledamöterna en allmän diskussion utifrån anförandet och den information som 
erhållits. En viktig fråga är hur hantera okunskap om träning och behandlingsmetoder på 
bästa sätt. Att verka för att sprida allmän kunskap inom organisationerna om skaderisker 
utifrån hantering och ”träning” från valp och uppåt är positivt för alla parter. Det kan även 
finnas behov av en form av utbildning om skaderisker och validerade behandlingsmetoder.  
 
Konstaterades att detta ytterligare stärker kommissionens avsikt att arbeta för att skapa en 
sportsmedicingrupp, där då även detta viktiga område ska ingå. Uppdrogs till Bengt 
Pettersson att informera SKKs Centralstyrelse om den diskussion som förts utifrån 
anförandet samt om NatDopKs intention att skapa en veterinär sportsmedicingrupp.  
  
Tackade NatDopK Kjerstin Pettersson för ett mycket informativt och intressant anförande. 
NatDopK ser mycket positivt på fortsatt samverkan i denna viktiga del i våra hundars 
välbefinnande. 
 
 
§ 13   Verksamhet inom SKK - veterinärintyg, mm 
Informerade Linda Andersson om den ytterligare utveckling som har skett av Klinik webb, 
som SKKs avdelning för Avel och hälsas har skapat inom SKKs webbportal och som är särskilt 
riktat till djurhälsopersonal. I samverkan med sekreteraren har även vissa delar som knyter 
an till dopingreglementet vidareutvecklats. Ytterligare utveckling med komplettering av 
information inom detta område kommer senare att ske. 
 
Informerades även om att ett nytt valpbesiktningsintyg är framtaget, nu även med 
kompletterande anvisningar. I detta arbete har en grupp kliniskt verksamma veterinärer 
medverkat. 
 
Informerades även om det pågående arbetet med ett särskilt besiktningsintyg avseende 
vuxen hund (18 mån och äldre) av brakycefal typ. Intyget omfattar bland annat veterinärs 
iakttagelser innan, under och efter belastning. Ett tillfälle för att pröva intyget har 
genomförts med totalt 10 hundar av fyra pilotraser; engelsk bulldog, fransk bulldog, 
bostonterrier samt mops.  
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SKK är via Åke Hedhammar och Linda Andersson mycket drivande i denna fråga, både inom 
NKU och internationellt. Under hand har det framkommit att andra länder också har skapat 
särskilda besiktningsintyg för denna hundtyp.  
 
Informerade Kjell Svensson att vid SKKs generella domarkonferens i februari 2018, med 
obligatorisk närvaro för exteriördomare, kommer detta område att belysas särskilt. Det 
kommer även att genomföras särskilda utbildningsinsatser för domare och aspiranter på 
raser av brakycefal typ. 
 
Tackade NatDopK för intressant information och uttryckte sin uppskattning till det arbete 
som pågår. 
 
 
§ 14 Principiella ställningstaganden avseende diagnos/ingrepp/substans  
a) Glaukom Informerade sekreteraren om frågeställning till SKKs kansli 

avseende hund som behandlas med anledning av glaukom och 
som tävlar inom draghundssport.  
 
I dopingreglementets mening är utgångspunkten vid bedömning 
om möjlighet till dispens finns eller inte bakomliggande orsak till 
åtgärd/behandling. Av reglementet framgår att möjlighet till 
dispens saknas för hund som behandlas med anledning av 
glaukom. Frågeställaren, vars hunds vänstra öga är bortopererat, 
undrar vad som gäller om sjukdomens förlopp blir sådant att det 
blir nödvändigt att avlägsna även det andra ögat, som i nuläget 
medicineras och då utifrån dopingreglementet inte kan medges 
dispens att delta. Hunden ingår i ett flerspann och frågeställaren 
undrar om den skulle kunna få delta om den är totalt blind.    
 
Tog NatDopK del av underlaget och ställer sig något undrande till 
denna fråga. NatDopK vill betona att det inte är en självklarhet att 
alla hundar kan delta inom all form av verksamhet, och bedömer 
att det inte är etiskt försvarbart att en blind hund deltar inom 
någon form av utställnings-, prov- eller tävlingsverksamhet. Detta 
oavsett bakomliggande orsak. 
 

b) Anemier, Informerade sekreteraren om frågeställning till SKKs kansli  
     brist folsyra avseende behandling med anledning av folsyrabrist respektive 

anemi. 
 
  Tydliggör NatDopK att vid tidsbestämd behandling följer detta 

samma princip som övriga behandlingar som är tidsbestämda, 
innebärande att deltagande inte får ske vid någon form av 
utställnings-, prov- eller tävlingsverksamhet under 
behandlingsperiod och efterföljande karenstid. Vid livslång 
behandling saknas möjlighet till dispens. 
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c) Promon Informerade sekreteraren om frågeställning till SKKs kansli 
(QG03 DA02) avseende verkningstid vid behandling med Promon, ett 

progesteronderivat med depåverkan.  
 
 Konstaterade NatDopK att enligt FASS Vet har produkten en 

verkningstid om minst 90 dygn, vilket därmed innebär samma 
förhållningssätt som vid behandling med chipimplantatet 
Suprelorin.  

 
  Beslöt NatDopK att vid behandling med Promon kvarstår 

oförändrat 6 månaders karenstid, utöver den verkningstid om 
90 dygn som anges enligt FASS Vet. Detta innebär således - efter 
avslutad behandling med Promon 90 dygns verkningstid + 6 
månaders karenstid innan deltagande åter igen kan ske vid någon 
form av utställnings-, prov- eller tävlingsverksamhet. 

 

§ 15 Principiella ställningstaganden avseende produkter/metoder  
a) Kobolt Belyste Bengt Pettersson att förekomst av kobolt har 

uppmärksammats i produkter som används inom hästsporten. 
NatDopK avser därför att inhämta information samt underlag 
avseende eventuell användning inom hundsporten, vilket 
uppdrogs till Bengt Pettersson samt Owe Johnson. 
 

b) Alkohol Informerade Owe Johnson om frågeställning till SDSF, avseende 
åsatt karenstid om 6 månader vid behandling med alkohol, från 
hundägare aktiv inom draghundsverksamhet.  

 
 Den hund frågan avser har med anledning av etylenglykol-

förgiftning behandlats med etanolhaltig vätska, vilket innebär 
6 månaders karenstid innan deltagande åter igen kan ske.  

  
 Belyser NatDopK att karenstiderna har satts utifrån ett 

djurskyddsperspektiv, dvs att karenstiderna har beräknats utifrån 
den tid det beräknas ta för hunden att tillfriskna och återhämta 
sig från den sjukdom/det tillstånd som vanligtvis behandlas med 
den aktuella åtgärden/substansen. För denna hund innebär 
karenstiden tid för uppföljning av njurfunktion samt återhämtning 
efter en allvarlig förgiftning. 

 
 Uppdrogs till Owe Johnson att informera frågeställaren. 
  
c) MaxRelax  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten 

WorkingDog MaxRelax.  
 

Fann NatDopK, efter genomgång av tillgänglig information från 
företaget Trikem ABs hemsida, att mot bakgrund av angivet 
användningsområde och den effekt som framförs vid användande 
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av produkten, ska produkten klassas som naturläkemedel, 
innebärande 14 dygns karenstid. NatDopK förutsätter att 
information om karenstid framgår vid marknadsföring av 
produkten. 

 
d) MaxMuscle  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten 

WorkingDog MaxMuscle.  
 

Fann NatDopK, efter genomgång av tillgänglig information från 
företaget Trikem ABs hemsida, att mot bakgrund av angivet 
användningsområde och den effekt som framförs vid användande 
av produkten, ska produkten klassas som naturläkemedel, 
innebärande 14 dygns karenstid. NatDopK förutsätter att 
information om karenstid framgår vid marknadsföring av 
produkten. 
 

e) Hyaluron 365  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten  
WorkingDog Hyaluron365.  

 
Fann NatDopK, efter genomgång av tillgänglig information från 
företaget Trikem ABs hemsida, att mot bakgrund av angivet 
användningsområde och den effekt som framförs vid användande 
av produkten, ska produkten klassas som naturläkemedel, 
innebärande 14 dygns karenstid. NatDopK förutsätter att 
information om karenstid framgår vid marknadsföring av 
produkten. 
 

f) Multivitamin  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten 
WorkingDog Multivitamin.  

 
Efter genomgång av tillgänglig information via företaget Trikem 
ABs hemsida fann NatDopK att, förutsatt att producenten 
garanterar att kontamination inte föreligger med substanser 
utöver dem som redovisas i innehållsdeklarationen, produkten 
ska klassas som kosttillskott. Härtill erinras om 
dopingreglementets syn på kosttillskott, kapitel 6.2. 
 

g) Energy Booster  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten 
WorkingDog Energy Booster.  

 
Efter genomgång av tillgänglig information via företaget Trikem 
ABs hemsida fann NatDopK att, förutsatt att producenten 
garanterar att kontamination inte föreligger med substanser 
utöver dem som redovisas i innehållsdeklarationen, produkten 
ska klassas som kosttillskott. Härtill erinras om 
dopingreglementets syn på kosttillskott, kapitel 6.2. 
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h) Glyco-Flex  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten Aptus 
Glyco-Flex.  

 
Fann NatDopK, efter genomgång av tillgänglig information från 
företaget Orion Pharma Animal Health hemsida, att mot bakgrund 
av angivet användningsområde och den effekt som framförs vid 
användande av produkten, ska produkten klassas som 
naturläkemedel, innebärande 14 dygns karenstid. NatDopK 
förutsätter att information om karenstid framgår vid 
marknadsföring av produkten. 

 
i) Grönläppad Mussla  Förelåg underlag för karenstidsbedömning av produkten  

Grönläppad Mussla.  
 

Fann NatDopK, efter genomgång av tillgänglig information från 
företaget Svenska Djurapotekets hemsida, att mot bakgrund av 
angivet användningsområde och den effekt som framförs vid 
användande av produkten, ska produkten klassas som 
naturläkemedel, innebärande 14 dygns karenstid. NatDopK 
förutsätter att information om karenstid framgår vid 
marknadsföring av produkten. 

 
j) Compression suit  Informerade Jonna Pettersson om frågeställning från SHCF, med 

anledning att förekomst av så kallad Compression suit på hundar i 
anslutning till hundkapplöpning. SHCF önskar NatDopK principiella 
ställningstagande i denna fråga. 

 
Fann NatDopK, efter genomgång av tillgänglig information från 
olika webbplatser som saluför Compression suit, att all form av 
användning av denna produkt är att betrakta såsom otillbörlig 
påverkan. Detta innebär att Compression suit inte är tillåten, 
oavsett dräktens utformning, att användas under deltagande vid 
hundkapplöpning. 
 

 
§ 16 Information från ledamöterna 
a) Ordföranden 
--------- 
 
b) Ledamöterna 
Informerade Owe Johnson att:  
- SDSF har genomfört utbildning inom elitgrupperna avseende dopningsaspekten för både 
hund och förare.  
- verksamheten inom barmark fortsatt ökar i omfattning samt geografiskt över landet.  
- önskemål finns om att det införs en form av djurskyddsprogram, där bland annat 
eventuella skador under tävling rapporteras. 
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Informerade Jonna Petersson att hundkapplöpning idag är en hundsport som minskar i sin 
omfattning.  
 
Informerade Åke Hedhammar att han tillsammans med Linda Andersson kommer att delta 
vid Nordisk Kennel Unions Vetenskapliga Kommittés (NKU/VKs) kommande möte. Vid mötet 
avses att åter igen framföra önskemål om att förekommande dopingreglementen inom 
Norden harmoniseras.   
 
c) Sekreteraren 
--------- 
 
d) SKKs kansli 
Informerade Kjell Svensson om; 
- det fortsatta arbetet med SKKs organisationsutredning. Organisationsutredningen i sin 
helhet finns tillgänglig att ta del av via SKKs webbplats. 
- kansliets stundande flytt till de nya lokalerna i Rotebro, där personalen kommer att vara på 
plats från och med den 4 september.  
- att Nordisk Kennel Union (NKU) skapat en specifik webbplats för NKU-relaterad 
information.  
 
 
§ 17 Övrig information 
Förelåg för NatDopKs kännedom; 
 
a) Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap Smådjurssektionen  
SVS Smådjurssektions Normgrupp: Rapport från Normgruppens möte i maj 2016. Vid mötet 
har bland annat diskuterats huruvida amputation av en skadad extremitet kan anses etiskt 
försvarbar när en dyrare operation hade kunnat rädda extremiteten. Normgruppen avser att 
inhämta mer underlag och att arbeta vidare med frågan.  
 
b) Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap Smådjurssektionen  
SVS Smådjurssektions Normgrupp: Rapport från Normgruppens möte i oktober 2016. Vid 
mötet har bland annat kastration vid kryptorkism diskuterats. Normgruppen fastslog en 
norm avseende förskrivning av antiparasitära läkemedel utan föregående undersökning. I 
frågan amputation av extremitet versus extremitetsbevarande åtgärd har normgruppen 
inför detta möte lyft frågan till Nordic Veterinary Orthopaedic Society. Betonas därvid att 
amputation endast bör övervägas som sista åtgärd när alternativ i form av 
extremitetsbevarande behandling saknas. Normgruppen arbetar vidare med en formulering 
som eventuellt kan resultera i en norm. 
 
c) Svensk Veterinärtidning 8-9/2016 
Läkemedelsbiverkningar hos djur 2015: Underlag med kommentarer baserat på 
Läkemedelsverkets sammanställning över den veterinärmedicinska 
biverkningsrapporteringen under 2015. Rapportering om läkemedelsbiverkningar hos djur 
görs främst av veterinärer, men även djurägare och andra personer som har hand om djur 
har denna möjlighet. Läkemedelsverket analyserar fortlöpande de inkomna rapporterna och 
sammanställningar publiceras både via verkets webbplats samt i Svensk Veterinärtidning. 
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d) Svensk Veterinärtidning 10/2016 
Kliniska aspekter av epilepsi hos hund och katt: Konsensusrekommendationer från 
International Veterinary Epilepsy Task Force. Under 2015 har 28 internationella specialister 
inom epilepsi publicerat sju konsensusartiklar för att ge praktiserande veterinärer en 
handledning avseende kliniska aspekter av epilepsi hos hund och katt. Föreliggande artikel är 
en sammanfattning av experternas rekommendationer beträffande bland annat diagnostik, 
behandling och utvärdering. 
 
e) Svensk Veterinärtidning 15/2016 
Veterinärkongressen 2016, Smådjurssymposiet: 2016 års smådjurssymposium hade 
infektionssjukdomar hos hund och katt som tema. Av referatet framgår att symposiet 
omfattade såväl genomgångar av välkända smittor som den senaste kunskapen om aktuella 
infektionsproblem. 
 
f) VeterinärMagazinet.se 2/2016 
Stamceller kan bli behandling mot artros hos hund: Informerades att en ny 
behandlingsmetod mot artros håller på att utvecklas. Metoden bygger på att stamceller 
utvinns från hunden och injiceras i leden - så kallad autolog behandling. Stamceller förväntas 
bidra till minskade symtom och därmed bättre rörlighet i leden. Det dröjer dock innan denna 
behandlingsformen kan bli mer allmänt förekommande, då det krävs ytterligare forskning för 
att bekräfta resultaten. 
 
g) Statens Jordbruksverk april 2017 
Så mycket läkemedel användes till djur 2016: Jordbruksverket redovisar årligen försäljning 
av läkemedel för användning på djur till regeringen. Av rapporten för 2016 framgår bland 
annat att försäljning av kritiskt viktiga antibiotika minskar, vilket är positivt. Försäljningen av 
antiinflammatoriska medel som används till sällskapsdjur har däremot ökat successivt sedan 
2005. 
 
h) Brukshunden 2/2017  
Dopning, vad gäller egentligen: Artikel om doping under temat Hälsa i Svenska 
Brukshundklubbens medlemstidning Brukshunden. En mycket informativ artikel 
sammanställd av Kicki Östensson. I vissa delar har även ordföranden, Åke Hedhammar samt 
sekreteraren varit behjälpliga. NatDopK ser mycket positivt på specialklubbars egna initiativ 
att vidarebefordra information om dopingreglementet.  
 
Tog NatDopK med intresse del av de olika underlagen, vilka diskuterades i valda delar. 
 
 
 
§ 18 Övriga frågor 
Informerade sekreteraren om frågeställning från veterinär inkommen till SKKs kansli. Frågan 
avsåg hund som genomgått operativt ingrepp i led och därefter behandlades med NSAID- 
preparat. Trots detta har hunden deltagit i provverksamhet, information som har nått 
behandlande veterinär via annan deltagande person.  
 



11 

 

NatDopK ställer sig starkt frågande utifrån djurskyddsaspekten till hundägarens agerande 
och har full förståelse för veterinärens frustration. Dels har deltagande i prov i detta fall 
skett allt för kort tid efter ingreppet, dels stod hunden då på behandling med läkemedel. I sin 
yrkesroll har veterinären tystnadsplikt men även ett ansvar utifrån djurskyddsaspekten, 
varför NatDopK anvisar veterinären att kontakta berörd länsveterinär för ställningstagande 
till eventuellt brott mot djurskyddslagen.  
 
 
§ 19 Nästa möte 
Beslöt NatDopK att avhålla nästa sammanträde 2018-05-24--25. 
 
 
§ 20 Mötets avslutande 
Tackade ordföranden för ett möte med som vanligt ingående diskussioner och konstruktiva 
inlägg, varefter mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Anders Eriksson   Owe Johnson 
Ordförande 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Brith Andersson 
 
 
 


