Direktiv om tagning och analys av dopingprov
Godkända av Finska Kennelklubbens styrelse 21.11.2020. Gäller från 1.1.2021.

1 § Provtagningsplats
Evenemangets arrangör ska anvisa en plats för provtagning. Platsen ska ligga avskilt från den övriga
verksamheten på evenemanget, vara ren, tillräckligt rymlig och granskas av dopingövervakaren som utsetts
av Finska Kennelklubben. Platsen kan vara antingen inomhus eller utomhus. I provtagningsplatsens
omedelbara närhet bör finnas ett stadigt skrivunderlag och en plats för förvaring av prov och utrustning. På
evenemangsområdet borde finnas en plats för att tvätta händerna.
Arrangören av evenemanget bör reservera tillräckligt många assistenter med hundvana. Dessa hjälper
hundens ansvarsperson med att hämta hunden till provtagningsplatsen och med provtagningen.
Personerna behövs för att övervaka provtagningen under hela åtgärden, även om hundens ansvarsperson
samlar själv urinprovet i en behållare hen fått. Hunden får inte äta något på provtagningsplatsen, men det
rekommenderas att hunden ges vatten (rent kranvatten eller vatten på flaska från ett rent kärl). Hunden
kan tidvis låtas vila i en bil eller i en utställningsbur under dopingövervakarens eller assistentens tillsyn.
Provtagningen kan fortsättas exempelvis efter en halv timmes vila. Det är förbjudet att röka och dricka
kaffe vid provtagningsplatsen.

2 § Provtagning
Kennelklubben förser dopingövervakaren med nödvändiga redskap för provtagning.
Dopingövervakaren ansvarar för att det alltid finns tillräckligt med redskap för provtagning i lager.
Evenemangets arrangör ska på förhand skaffa en mikrochipsavläsare för granskning av id-märkningar
på utställningar och prov.

2.1. Dopingövervakarens uppgifter
Dopingövervakaren eller en assistent som utsetts av dopingövervakaren ansvarar för att rätt hund
kommer till provtagningen och att id-märkningen av hunden som valts för provtagning granskas för att
bekräfta hundens identitet. Dopingövervakaren eller en funktionär som utsetts av denne följer och
övervakar att rätt hund kommer till provtagningen och övervakar hunden som testas utan avbrott tills
provet har tagits. Dopingövervakaren eller en assistent som utsetts av dopingövervakaren rapporterar till
veterinären, ifall man har upptäckt att hunden fått behandling, blivit vårdad eller på annat sätt haft
möjlighet att få främmande ämnen i sin kropp eller att man försökt manipulera provtagningen.
Hundens ansvarsperson, en person som befullmäktigats av hen eller en person som ansvarar för hunden på
evenemanget (senare ansvarsperson) ska hela tiden vara närvarande då provet tas. Dopingövervakaren
som ansvarar för provtagning ska redogöra för rättigheter och skyldigheter som anknyter till provtagningen
för hundens ansvarsperson. Dopingövervakaren redogör för hundens ansvarsperson för syftet med
provtagningen, dess förlopp och för den förseglingsutrustning som används vid provtagningen. Hen redogör
också tydligt för hur ansvarspersonen ska följa med hanteringen av provet, ifyllningen av
provtagningsblanketterna och placeringen av proverna i särskilda kuvert för sändning av proven. Hundens
ansvarsperson väljer själv önskad provtagningskit. Skyddspåsen för provtagningsutrustningen granskas och
det konstateras att påsen är hel och vederbörligt tillsluten.

1

2.2. Provtagningsutrustning
Provtagningsutrustning, som förvaras i ett låst utrymme:
-

färdigförpackad provtagningsutrustning för små och stora hundar
förseglingsbara behållare
rena pappersark och kuvert för hårprov
vassa sax som är lätta att rengöra
antiseptiska dukar
bomullspinnar
träspatlar
blodprovsrör (för tagning av serum)
engångshandskar i storlek S, M, L
talkfria engångshandskar 7, 8½ (för tagning av hår- och nosprov)
gulrandiga fraktpåsar
hushållspapper
provtagningsformulär
pennor
spritlöslig tusch
separata provtagningspåsar för både urin/blod- och hårprov

2.3. Urin- och blodprov
Urinprov av hund tas direkt i provbehållaren. För provtagning reserveras 4 timmar räknat från tidpunkten
då hunden har kommit till provtagningsplatsen. Provtagaren och dennes assistens ska använda
engångshandskar i syfte att undvika provets kontaminering (spridning av främmande ämnen från händerna
till provet). Om mängden urin som fås på en gång inte är tillräcklig, kan provet som erhållits hällas i en
provbehållare, som mellanförseglas med en tillfällig förseglingsetikett under tillsyn av dopingövervakaren
och hundens ansvarsperson. Namnet på hundens ansvarsperson skrivs på den tillfälliga förseglingen.
Provtagningen fortsätter i samma provbehållare tills en tillräcklig mängd vätska har erhållits.
Dopingövervakaren kan avbryta provtagningen fyra timmar efter att provtagningen inletts om inget prov
har fåtts.
Alla erhållna urinprov slås samman i behållaren (den mellanförseglade provbehållaren öppnas).
Urinen fördelas i två provbehållare. A-provet borde bestå av 50 ml urin, B-provet av 20 ml urin. Får man
inte en tillräcklig mängd urin hälls ca 10 ml vätska i B-behållaren och resten i A-behållaren. När det gäller
små hundar som väger mindre än 5 kilo är en sådan mängd urin inte att förvänta. I dessa fall räcker det
med 5 ml urin som B-prov och resten hälls i A-behållaren. Behållarna sluts genom att locket trycks tätt fast
så att provet inte läcker under transporten. Behållarens förseglingslänk träs uppifrån ner till ett djup av
två hullingar så att locket och behållaren förenas så att locket inte kan öppnas obemärkt.
Det finns två förseglingsetiketter med samma nummer, den ena är märkt för A-provet och den andra
för B-provet. Förseglingsetiketten fästs på sidan av provbehållaren så att den löper horisontalt över
behållarens förseglingslänk.
Förseglingens kodnummer antecknas på blanketten. Kodnumret skrivs fullständigt, nollor i början eller i
slutet får inte lämnas bort. Kodnumren antecknas med en spritlöslig tuschpenna också på blodprovsrören och
urinbehållarna. Förseglade behållare sluts i var sin Minigrip-påse.
Blodprov tas endast i specialfall, t.ex. vid misstanke om att hunden getts alkohol. Provtagningsstället
rengörs vid behov med en antiseptisk duk som finns i förpackningen. Veterinären tar blodprovet i två
vanliga blodprovsrör genom att tappa blod från injektionsnålen direkt i rören. Inget vakuum behövs.
Beroende på hundens storlek tappas ca 10 ml blod. Blodproven sluts tätt och placeras i förseglingsrören.
Analysen görs på serum.
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2.4. Hår- och nosprov
Hårprov samlas från minst tre olika ställen i hundens päls. Provtagaren väljer dessa ställen. Provet klipps
med rena sax eller plockas med hårrötterna. Det räcker med en ca 1 cm bred och 1 mm tjock hårtuss
från var provtagningsställe. Provtagaren ska ha vältvättade händer eller använda talkfria
engångshandskar. Saxen tvättas omsorgsfullt efter provtagningen, ifall prov tas av flera hundar. Hår som
tagits från olika ställen blandas och delas i två prov, A- och B-prov. Detta sker under övervakning av
hundens ansvarsperson. A-provet placeras i ett rent kuvert eller i en papperspåse. Det samma görs till Bprovet. Proven bör vara torra när de sluts i kuverten eller påsarna. På kuverten fästs sigillremsorna för Aoch B-proven.
Nosprovet tas i första hand från nosens övre kant eller från nosens mittfåra genom att man antingen
gnider området med en bomullspinne eller skrapar noggrant med en träspatel. Två prov tas, det ena som
A-prov och det andra som B-prov. Provpinnen/träspateln placeras på ett rent papper som viks flera
gånger.
Båda proven sluts i separata kuvert. Kuverten sluts med A- och B-sigillremsor.

2.5. Ifyllning av blanketten
Provtagningsblanketten fylls i omsorgsfullt. Provtagningsblanketten är gemensam för samtliga prov.
Utöver datum antecknas klockslaget då hunden anlänt till provtagningsplatsen samt klockslagen då
proven har tagits.
Hundens ansvarsperson eller en person som hen gett fullmakt till eller en person som ansvarar för
hunden på evenemanget övervakar förseglingen av proven och granskar att kodnumrorna som
antecknats på blanketten överensstämmer exakt med de nummer som antecknats på förseglingspåsarna
samt godkänner provtagningen med sin underskrift.
Ansvarspersonen ombes också fylla i den fält på blanketten där hundens medicinering och andra
behandlingar under de två senaste veckor efterfrågas. Också dopingövervakaren som ansvarar för
provtagningen undertecknar blanketten.
Eventuella avvikande händelser under provtagningen bör antecknas på provtagningsblanketten innan
den undertecknas. De särskilt märkta exemplaren av provtagningsblanketten tillhör Kennelklubben,
dopingövervakaren och hundens ansvarsperson. Till laboratoriet skickas endast det exemplar av
blanketten som inte innehåller identifieringsuppgifter om hunden eller dess ansvarsperson.

2.6. Slutförande av urinprovtagning
A-och B-urinproven som slutits i Minigrip-påsar samt det röda exemplaret av provtagningsblanketten
sluts i en gulrandig fraktpåse. Flera urinprov kan packas i samma påse, dock så att A- och B-prov från
samma hund finns i samma påse.
I fraktpåsen placeras några ark hushållspapper eller annat absorberande material i händelse att behållare
läcker eller går sönder. Påsen sluts genom att avlägsna den genomskinliga klisterremsan och sluta
klisterstället omsorgsfullt ända längs till kanterna.

3 § Hantering av prov och fortsatta åtgärder
Proven postas till laboratoriet så fort som möjligt som en vanlig försändelse. Proven postas i
fraktpåsarna. Adressuppgifter finns färdigt på påsen och försändelsen har betalats i förväg.
Blodprov förvaras i kylskåp och urin- och hårprov i rumstemperatur i ett låst rum eller utrymme innan
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proven postas. Dopingövervakaren ansvarar för förvaringen och postandet av proven. Blod- och urinprov
skickas till ett internationellt godkänt djurdopinglaboratorium, hår- och nosprov till ett tekniskt
laboratorium.
Laboratoriet låter bli att analysera provet i följande fall:
- kodnumren är felaktiga eller de kan inte tolkas entydig
- mängden A- eller B-prov är otillräcklig
- förseglingen är bristfällig
- uppgifter om hunden eller dess ansvarsperson framgår ur blanketten som skickats till laboratoriet
Laboratoriet skickar provsvaren till Kennelklubben ca inom en månad efter att ha mottagit provet.
Analys av hårprov kan dröja längre än så.
Om främmande ämnen upptäcks i provet, ombes hundens ansvarsperson avge en redogörelse
som ska ges inom en vecka från begäran. Redogörelser som erhållits lämnas till
Antidopingkommittén för djurtävlingar, som avger ett utlåtande i frågan. Kennelklubben
beslutar om fortsatta åtgärder. Positiva dopingresultat anmäls till tillsynsmyndigheterna.
Hundens ansvarsperson har rätt att låta analysera B-provet på ett dopingtestlaboratorium, som
godkänts av internationella idrottsorganisationer, på egen bekostnad inom en månad efter att ha fått
kännedom om svaret för A-provet. Ansvarspersonen eller en person med fullmakt av denne har rätt att
närvara då provet analyseras.

4 § Dopingreglementet kompletteras av särskilda direktiv om hundens
läkemedelsbehandling och skötsel som getts av Kennelklubbens styrelse
Kennelklubbens styrelse har beslutat att en riktgivande förteckning över minimikarenstider publiceras på
Kennelklubbens webbplats. I förteckningen anges riktgivande karenstider för olika preparat och vissa
behandlingar. Dessa är inte bindande, utan vårdande veterinär kan vid behov förlänga karenstiden på
grundval av hundens sjukdom eller den behandling hunden fått.
Listan uppdateras vid behov utifrån vetenskapliga forskningsresultat. Det senaste uppdateringsdatumet
antecknas under listan.
Finska Kennelklubben publicerar på sin webbplats ett häfte för läkemedelsbokföring. I häftet kan antecknas
de behandlingar veterinären har gett hunden från behandlingens början till dess slut samt den längsta
riktgivande karenstiden, om hunden ges flera olika läkemedel. Det rekommenderas att ägaren också
antecknar i häftet alla behandlingar hen själv gett hunden. Bokföringen är inte obligatorisk, utan kan
ersättas med ett separat intyg som skrivs av veterinären och ur vilket samma uppgifter framgår.

5 § Dispensförfarande för deltagande i hundevenemang för hundar som behandlas
mot kroniska sjukdomar med viss medicinering
Hundar som kräver kontinuerlig medicinsk behandling mot vissa sjukdomar kan enligt Kennelklubbens
antidopingreglemente delta i hundevenemang endast med dispens som har beviljats av Finska
Kennelklubben i enlighet med de krav som fastställs i dessa direktiv. Hunden överförs permanent till EJregistret i samband med handläggningen av dispensansökan. Orsaken till överföringen antecknas offentligt
i avelsdatasystemet. Avkommor till en EJ-registrerad hund registreras inte längre efter överföring till ett
annat register. Registernumret av en EJ-registrerad hund inleds med bokstäverna EJ och i
registreringsbeviset antecknas ”Avelsspärrad”.
Förutsättningar för ansökning och beviljande av dispens
-

Dispensansökan skickas till Kennelklubben.
Registreringsbevis i original bifogas till ansökan.
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-

Ansökningsblanketten gäller enskilt läkemedel och i den ingår ett veterinärintyg om hundens
hälsotillstånd.
Ägaren förbinder sig med sin underskrift att hunden överförs permanent till EJ-registret. Orsaken för
registeröverföring antecknas i hundregistret.
Hunden kan anmälas till hundevenemang först efter att dispensansökan har behandlats och hunden
har överförts till EJ-registret.
Då de ställda villkoren uppfylls beviljas hunden dispens som gäller tills vidare.
För att kontrollera hälsotillstånd, vårdbalans och lämplig nivå av medicinering förnyas
hälsogranskningen regelbundet minst var 12:e månad. Veterinären kan vid behov och från fall till
fall förutsätta att kontroller görs oftare än så.
Deltagande i hundevenemang förutsätter att hunden har ett giltigt veterinärintyg om
sjukdomskontroll. Ett lämpligt intyg är exempelvis sjukjournal om kontrollbesöket eller skriftliga
anvisningar för vården hemma, bekräftad med veterinärens underskrift och datum. Intyg om
kontrollbesök ska medtas vid deltagande i hundevenemang.

-

-

Läkemedels- och sjukdomsspecifika förutsättningar och observationer
Punkt a) Tyreoideahormon
-

-

Indikation behandling av hypotyreos
Hypotyreos har diagnostiserats på tydliga grunder, med beaktande av kliniska symptom,
ändringar i regleringen av tyroxin (T4) och tyreoideastimulerande hormon (TSH) och
respons vid behandling med läkemedel.
Hundens hälsotillstånd och prestationsförmåga har utifrån hälsogranskningen återgått till det
normala i fråga om hypotyreos. Vårdbalans ska ha nåtts innan ansökan om dispens görs.
Hunden har inte konstaterats drabbas av någon annan samtida sjukdom som påverkar
vårdbalansen.
Veterinärkontroll minst var 12:e månad.

Punkt b) Ciklosporin
-

Indikation hudsjukdomar: atopi, SA dvs. sebaceous adenitis, perianala fistlar/anal furunkulos
Indikation ögonsjukdomar: pannus, kronisk ytlig keratit, ögontorrhet
Sjukdomen har diagnostiserats på tydliga grunder med beaktande av kliniska symptom,
undersökningsfynd och respons vid behandling.
Hundens hälsotillstånd och prestationsförmåga har utifrån hälsogranskningen återgått till det
normala i fråga om sjukdomen och vårdbalans har nåtts.
Hunden har inte konstaterats drabbas av någon annan samtida sjukdom som påverkar vårdbalansen.
Veterinärkontroll minst var 6:e månad.

Punkt c) Fenylpropanolamin
-

-

Indikation: behandling av urininkontinens hos steriliserade hundar.
Ur ansökan ska framgå att hunden är steriliserad.
Förutsätter inte EJ-registrering och inte heller anteckningen ”Avelsspärrad” i
registreringsbeviset. Registreringsbeviset behöver inte skickas till Kennelklubben med
ansökan.
Veterinärkontroll minst var 12:e månad.

Punkt d) Oclacitinib
-

Indikation atopisk hudinflammation och klåda som ansluter till allergisk hudinflammation
Sjukdomen har diagnostiserats på tydliga grunder med beaktande av kliniska symptom,
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-

undersökningsfynd och respons vid behandling.
Hundens hälsotillstånd och prestationsförmåga har utifrån hälsogranskningen återgått till det
normala i fråga om sjukdomen och vårdbalans har nåtts.
Hunden har inte konstaterats drabbas av någon annan samtida sjukdom som påverkar vårdbalansen.
Veterinärkontroll minst var 6:e månad.

Punkt e) Lokivetmab
-

Indikation atopisk hudinflammation och klåda som ansluter till allergisk hudinflammation
Sjukdomen har diagnostiserats på tydliga grunder med beaktande av kliniska symptom,
undersökningsfynd och respons vid behandling.
Hundens hälsotillstånd och prestationsförmåga har utifrån hälsogranskningen återgått till det
normala i fråga om sjukdomen och vårdbalans har nåtts.
Hunden har inte konstaterats drabbas av någon annan samtida sjukdom som påverkar vårdbalansen.
Veterinärkontroll minst var 6:e månad.
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