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1 Sammanfattning 

Försvarsmakten (FM) startade 2004 ett avelprogrammet för att trygga tillgången av hundar. 

Målsättningen var en produktion av 200 valpar per år i en relativt sluten population av rasen 

Tysk Schäferhund för att kunna säkra hela FM behovet av hundar, en målsättning som 

uppfylldes redan 2007. Avelstikar rekryterades i en takt som medgav en produktion av 200 

valpar år 2009. Avelstikar har därefter företrädesvis rekryterats ur den egna uppfödningen. 

Efter att polisen anslutit sig till avelsprogrammet 2012 höjdes målsättningen till 300 valpar 

per år för att kunna tillgodose halva polisen behov av hundar, motsvarande ca 35 hundar 

årligen år 2017. Utfallet har sedan starten förbättrats successivt, från ca 35 procent godkända 

hundar i samband med test till 65 procent. Hundar har även levererats till Norska och Danska 

försvaret inom ramen för NORDEFCO samarbetet. Forskning har bedrivits i samarbete med 

Sveriges Lantbruksuniversitet och Linköpings Universitet vilket resulterat i åtta vetenskapliga 

artiklar och fem masteruppsatser. Den mest närstående utmaningen är att utveckla ett 

databasprogram för att hantera informationen från verksamheten och utnyttja de redskap som 

detta innebär i form av att upprätta avelsindex.   

 

 

2 FM Avelsprogram  

 

2.1 Bakgrund 

Enligt regeringsbeslut 2003-02-20, Fö 2002/2318/MIL, ska Försvarsmakten lokalisera den 

avelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov av tjänstehundar till Sollefteå. FM 

avelsprogram ska efter regeringsbeslut 24, daterad 2011-12-22 med beteckning L2010/1299, i 

samråd mellan myndigheterna, från och med 2012, drivas gemensamt av Försvarsmakten och 

Polisen.  

  

 

2.2 Syftet med denna rapport 

Syftet med denna rapport är att ge en bakgrund till arbetet med en statlig tjänstehundsavel 

samt förutsättningarna för ett långsiktigt utvecklingsarbete i en hundstam. Rapporten avser 

vidare att presentera utfallet i avelsarbetet; hur hundarnas mentala och fysiska hälsa utvecklas 

över tiden och att ange inriktningen för de kommande årens arbete. 

 

2.3 Historik 

En statlig avel av tjänstehundar har en lång tradition i Sverige. Under mitten av 1930- talet 

startade Armén verksamhet med tjänstehundar i Sollefteå. Inledningsvis grundade sig 

verksamheten på hundar som köptes in eller som lånades av privatpersoner. Relativt snart 

påbörjades även ett eget avelsprogram för att trygga tillgången på hundar. Efter hand började 

Arméns hundskola även att ta fram hundar för andra statliga myndigheter, till polisen, tullen 
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och sedermera även ledarhundar för synskadade. Verksamheten övergick 1978 till att bli en 

självständig myndighet och bytte därmed namn, först till Försvarets hundskola och sedan till 

statens hundskola. Verksamheten svarade i början av 1980- talet för hela samhällets behov av 

Försvarsmaktshundar, narkotikahundar till tullen, för ledarhundar till synskadade och av 

ungefär halva polisens totala behov av hundar. Uppfödningen omfattade då omkring 500 

valpar per år fördelade på raserna tysk schäferhund och labrador retriever.  

Under början av 1990- talet beslutade regeringen att verksamheten skulle bolagiseras. Detta 

medförde att avelsprogrammet vid skolan mer eller mindre omgående avvecklades och att 

samtliga myndigheter tvingades rekrytera hundar på den privata marknaden. För flera aktörer 

gick denna förändring relativt smidigt. Tullen rekryterade sina hundar från jaktlinjer av 

retriever och spanielraserna och produktionen av ledarhundar medförde etablerandet av flera 

små privata aktörer som föder upp och dresserar hundar. För Polisen och Försvarsmakten 

uppstod relativt omgående problem med att hitta hundar av den kvalitet som efterfrågades. En 

förklaring till detta var att merparten av den privata schäferuppfödningen hade andra avelsmål 

men även att den privata schäferuppfödningen minskade drastiskt, från omkring 5500 valpar 

registrerade år 1990 till 3000 år 2000. 

Den akuta bristen på hundar ledde bland annat till att regeringen år 2003 tog beslut om att FM 

skulle starta en egen uppfödning av hundar. Detta medförde kritik från privata 

schäferuppfödare som menade att deras egen uppfödning konkurrerades ut av en statlig aktör. 

Kritiken ledde fram till en statlig utredning som presenterades 2010 (Bättre tjänstehundar 

SOU 2010:21). Arbetet med utredningen medförde diskussioner mellan Polisen och FM som 

ledde fram till beslutet att även polisen skulle ingå i samarbetet med avelsprogrammet.  

Under avelsprogrammets första fem år registrerades alla hundar i Svenska Kennelklubben 

(SKK). Kennelklubben ställde dock krav på att alla FM avelsdjur, utöver de tester som 

genomförs för att testa fram hundarnas lämplighet för tjänst och avel, ska genomgå ett så 

kallat MH prov. Efter att enighet i frågan inte kunde nås medgav SKK från och med maj 2013 

inte att stambokföra FM hundar. Detta förhindrar kennel FM att bedriva någon som helst form 

av avelssamarbete med privata uppfödare av rasen tysk Schäferhund.  

 

2.4 Principerna för avelsarbete 

En tjänstehund ska, precis som alla hundar vara frisk, i så måtto skiljer sig inte kraven på en 

tjänstehund nämnvärt från andra hundar förutom att kraven rent fysiskt är höga. I tillägg ska 

en tjänstehund ha en stor arbetsvilja, vara livlig och energisk, vara modig, okänslig och orädd. 

Just dessa krav skiljer sig från de flesta andra typer av hundar och de uppfattas av mindre 

erfarna hundmänniskor som jobbiga och mycket krävande. Samtidigt kan man inte förvänta 

sig att privata aktörer ska ta alla de kostnader som det innebär att i stor skala och på lång sikt 

satsa på ett avelsprogram (Hundgöra – att göra hundar som gör nytta. SOU 2005:75) Det är i 

grunden detta som motiverar ett speciellt avelsprogram för tjänstehundar eftersom man inte 

kan förvänta sig att hobbyuppfödare ska föda upp denna typ av hund och att bära alla de 

kostnader som följer med ett långsiktigt arbete.  

Avelsarbete handlar om att använda de genetiskt bästa individerna som föräldrar för att 

därigenom åstadkomma en ny generation som är bättre än den förra. Varje sådan förbättring 
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innebär inget stort steg framåt men varje förbättring överförs till nästa generation, så att 

effekten ackumuleras över tiden, generation för generation. 

Grunden för att bedriva ett avelsarbete är en god kännedom om avelsdjuren och deras nära 

släktingar. Med ledning av denna kunskap, i kombination av att man vet att dessa egenskaper 

är ärftligt betingade, väljs de lämpligaste individerna ut till avel. Eftersom kännedomen om 

egenavlade hundar är avsevärt mycket bättre än den man har om andra hundar, bör avelsdjur 

företrädesvis rekryteras ur den egna uppfödningen. Enda anledningen till att göra ett avsteg 

från denna princip är när det finns behov av nytt blod för att öka den genetiska variationen för 

att på så vis undvika inavel. Även om de ur brukssynpunkt bästa individerna väljs ut till avel, 

är det inte säkert att dessa visar sig nedärva sina goda egenskaper. Ett sätt för att öka 

sannolikheten för att man väljer ut rätt individer är att fästa stor vikt vid nära släktingars 

egenskaper genom att skapa så kallade avelsindex. Ett annat sätt är att använda nya avelsdjur 

med viss försiktighet innan de dokumenterat sin nedärvningsförmåga genom så kallad 

avkommegranskning, företrädesvis på handjuren. Avelsdjur som visat sig vara goda nedärvare 

får heller inte överutnyttjas i form av så kallad ”matadoravel” eftersom detta snabbt leder till 

att den genetiska variationen minskar. Överutnyttjande av enskilda avelsdjur kan även 

medföra att defektgener snabbt sprids. Vi har satt ett absolut högsta antal avkommor på ett 

enskilt avelsdjur under dess livstid (företrädesvis handjur) på motsvarande 20% av antalet 

hundar i årsproduktionen, det vill säga omkring 60 valpar vid en årsproduktion av 300 valpar.  

Ett av huvudmålen med avelsarbetet är att förbättra hundarnas mentalitet då detta är den 

vanligaste orsaken till att hundar inte kan nyttjas som tjänstehundar 
1
. Grunden för 

bedömningen är den mentaltest som utvecklats inom verksamheten. Hundarna testas enligt ett 

likvärdigt sätt och informationen från testerna utgör sedan underlag för uttagning av nya 

avelsdjur. Denna process förutsätter att resultaten från testen tolkas på ett säkert sätt att de är 

tillförlitliga, är väsentliga för hundens bruksvärde och det att de är ärftligt betingade 
8
. Alla 

egenskaper uppvisar inte en ärftligt betingad variation men kan vara viktiga för hundens 

bruksvärde beaktas vid uttagning av hundar till tjänst men inte i avelsarbetet. Avelsmålet styr 

i sin tur vilka egenskaper man bör lägga störst vikt vid uttagningen av avelsdjur. 

Utgångspunkten måste dock alltid vara att omkring 10% av produktionen (7% av hanarna och 

14% av tikarna) ska tas ut till avel. Fästs större vikt vid mentala egenskaper måste detta 

kompenseras genom en lägre hänsyn till hundarnas hälsa och vice versa (figur 1). 
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Figur 1. Rekrytering av avelsdjur ur egen uppfödning 

 

Efter hand som avelsframsteg uppnås förändras kriterierna på avelsdjuren. En förbättring av 

hundarnas mentala egenskaper kan till exempel göra det mer angeläget att förbättra hundarnas 

hälsa vilket då ska avspeglas i vilka egenskaper som ligger till grund för uttagningen av nya 

avelsdjur (fig 2). 

Grunden för avelsarbetet är att omfattande information om alla hundar registreras. Detta 

betyder inte att man tar hänsyn till all information vid ett aktuellt tillfälle men den kan komma 

till användning senare om man vill undersöka sambanden mellan olika faktorer. Information 

som aldrig registreras blir för all framtid okänd. Denna informationsinsamling börjar redan 

vid parningen där parningsvillighet hos tik och hane noteras. Sedan fortsätter 

informationsinsamlandet via valpningsförloppet, födelsevikter och viktökning hos valpar 

vilka vägs varje vecka. Alla avvikelser hos valpar och tik under tiden i valpstallet noteras. Vid 

8 veckors ålder fodervärdsplaceras valparna. Under hela fodervärdstiden sker en systematisk 

insamling av information; varje veterinärbesök registreras och anledningen till besöket noters 

i form av en sjukdomskod. Fodervärdskonsulenterna som lokalt handleder fodervärdarna 

noterar och avrapporterar uppgifter om hundarnas utveckling i samråd med den stödperson 

från polisen som medverkar. Vid 12 månaders ålder röntgas höftleder och armbågsleder hos 

en lokal veterinär och plåtarna läses av SKK´s röntgenavläsare. Detta resultat ska vara känt 

när hunden kallas in för test på något av de fem olika testställen i landet. L-testen genomförs 

av FM testansvarig som tillsammans med en polisiär besiktningsman genomför en 

standardiserad test som i genomsnitt tar ca 45 minuter per hund. Testresultatet registreras 

omgående och ligger till grund för besiktningsmännens beslut. Avelstikar tas ut direkt i 

   

Bortfall innan avva njning 5% 

Ej aktuella fo r avel pa  grund av 
bristande mentalitet hos individ eller 
syskon (45%) 

Ej aktuella fo r avel av ha lsoska l, individ eller syskon  (40%) 

Avfo res ur avel pa  grund av sterilitet eller motsv. 10% (1%) 

Till avel 10% (7% av hanarna 14% av tikarna 

Fo dda valpar 
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samband med testen och går i de flesta fall tillbaka till fodervärden alternativt omplaceras till 

en ny fodervärd. Nya avelshanar är undantagslöst uttagna till någon form av 

tjänstehundsdressyr och uttagningen av dessa kan ske senare eftersom avelshannarna kan vara 

aktiva tjänstehundar. Avelstikarna dresseras däremot inte till tjänstehundar eftersom frånvaron 

i samband med parning valpning innebär att de är indisponibla för tjänstgöring under en lång 

tid.  

 

 

 
Figur 2. Principskiss avelsprogram 
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3 Resultat - Produktionsstatistik 2005-2015 
 

3.1 Valpproduktion 

Antalet tikar uttagna till avel, antalet kullar och antalet valpar sedan starten framgår av tabell 

1. Antalet valpar per kull har de senaste åren legat strax över sex valpar vilket är något högre 

än de 5,7 valpar som är snittet för rasen i Sverige. En förutsättning för att produktionen ska 

kunna öka fram till 2017 enligt målsättningen är att antalet avelstikar ökas.  

 

 

Tabell 1.  Antal uppbördstagna valpar och antal kullar 2006-2015 samt prognos för 2016-

2017. 

 

Födelse 

år 

Antal 

avelstikar 1) 

Antal 

kullar 

Antal 

valpar 

Valpar 

Per kull 

2006 26 15 88 5,8 

2007 42 24 163 6,8 

2008 58 32 185 5,8 

2009 69 36 201 5,6 

2010 72 34 227 6,7 

2011 61 36 213 5,9 

2012 53 33 191 5,8 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

53 

47 

47 

55 

65   

25
 

27 

30 

35 

42 

171 

167 

187 

217 

260 

6,9 

6,2 

6,2 

6,2 

6,2 
1) uppgiften avser antal den 31/12 2015 

 
 

 

 

3.2 Utfall test 

Mentalindex sammanfattar resultatet från L-testen. Beräkningen bygger på informationen 

om tidigare 700 testade hundar för vilka man känner utfallet. Index kan variera mellan -80 

och +100. Ju högre index desto mentalt lämpligare är hunden för tjänst. Vid ett indexvärde på 

+/- 0 är sannolikheten att en hund ska klara dressyren 50% 

Mentalindex för testade hundar framgår av figur 3. Mentalindex har ökat från i genomsnitt 

-5 de första åren till +20 för hundar födda 2014. Under de första åren användes endast 

svenska avelshundar från Sverige av kända goda brukslinjer. När avelsdjur från dessa linjer 

fanns representerade började nya avelsdjur rekryteras från andra länder där kunskapen om 

deras egenskaper var mindre kända. Detta förklarar varför utfallet var relativt bra de första 

åren och att utfallet sjönk i samma takt som allt fler avelsdjur utifrån nyttjades. Kurvan 
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började på allvar vända uppåt när avelsdjur började rekryteras ur den egna uppfödningen år 

2009. Detta har medfört att mentalindex både för godkända och underkända hundar har ökat 

över tiden. (figur 4). Av figur 5 framgår att andelen vid test godkända hundar har ökat från 

omkring 40% (2007/08) till 63% för hundar födda 2014.  

 

 
 

Figur 3 Mentalindex (medelvärde+/- SE) för hundar födda 2005/06- 2014. För hundar födda 

2014 återstår 74 hundar att testa. 

 

 
 

Fig 4. Mentalindex för hundar godkända i test eller som underkänts av mentala orsaker 
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Fig. 5. Andelen vid test godkända och underkända hundar (av mentala och medicinska 

orsaker) 
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3.3 Utfall dressyr 

Efter godkänd test genomgår hundarna fördressyr hos någon av myndigheterna under cirka en 

månad. Därefter vidtar den egentliga dressyren som tar mellan 4-8 månader. Av Tabell 2 

framgår att cirka 1/3 av hundarna som tagits ut till någon dressyrgren (A-C) blev underkända 

under fördressyr eller dressyr av medicinska eller mentala orsaker (D, E). I figuren framgår 

även att hundar som tagits ut till en kategori vid test kan byta kategori. Av 128 hundar som 

vid test tagits ut till Polisen (B) blev 76 polishundar medan 11 blev aktiva i FM (S) och 6 

stycken blev annan tjänstehund eller hemvärnshund (C). Av figur 6 framgår att andelen 

hundar som blivt tjänstehundar ökat från drygt 20% för hundar födda år  2007 till ca 40% för 

hundar födda år 2013. För hundar födda år 2014 är merparten fortfarande under dressyr men 

man kan förvänta sig att omkring 50% av dessa blir tjänstehundar av något slag. Det bör 

påpekas att 14% av hundarna faller bort från avvänjning fram till test, på grund av att de 

förolyckas eller lider av någon åkomma som gör att de på förhand är diskvalificerade som 

tjänstehundar. 10% är avlidna/avlivade därav 8,5% av medicinska skäl och 1,5% av mentala 

skäl. 

 

 

Tabell 2. Kategorisering av hundar vid test och slutligt utfall på samtliga testade hundar som 

blivit godkända eller underkända under dressyr.  

 

    
Utfall /Kategori  

 Vid test/Kategori A B C D E F (avliv) 

A. FM tjh./avelstikar (n=374) 203 28 42 76 22 3 
B. Polis(n=128) 11 76 6 19 12 4 
C. Annan tjh. HV (n=80) 3 1 64 9 1 2 

D. Kass mentala ors. (n=546) 1 1 2 517 1 24 

E. Kass medicinska ors.(n=210) 1 0 0 0 181 28 

*hundar under dressyr ej medtagna 
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 Figur. 6. Utfall efter dressyr för hundar födda 2005/06 – 2014. 
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3.4 Medicinska problem 

Samtliga hundar röntgas vid dryg ett års ålder så att röntgenresultatet ska vara känt när 

hunden genomgår L-test vid 15-18 månaders ålder. Totalt har 1486 hundar röntgats. Trenden 

är tydlig för HD, ledstatusen för höftleder har förbättrats. För ED är bilden något oklar. 

Andelen hundar med pålagringar på armbågarna har växlat över tiden trots samma 

urvalskriterier på avelsdjuren som för HD. Dessa variationer har kunnat knytas till 

utfordringsrutinerna där vi ser en tydlig trend att andelen hundar med armbågsfel ökar under 

år där ett mer energitätt foder använts. Sedan detta blev känt har nya rekommendationerna till 

fodervärdarna angående utfodring av hundarna införts. Konkret innebär de nya rutinerna att 

tillväxten ska hållas tillbaka genom mer återhållsamma fodergivor och ett mindre energitätt 

foder. De första hundarna som följt de nya utfodringsrutinerna kommer att börja röntgas 

under maj 2016. Notera att 37 hundar födda 2014 ännu ej är röntgade. 

 

 

 
 

Figur 7. Medel HD, ED och antal röntgade hundar med hänsyn till födelseår. Medel för 

höfter är beräknat enligt: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, där A är ”bäst” och E är ”sämst”, och 

för ED; Ua=0, LBP=1, MBP=2, KBP=3 
 

 Klådor och andra sjukdomar som är relaterade till störningar i immunförsvaret är generellt 

vanligt inom Schäferrasen 
2
 och utgör ett av de vanligaste medicinska problemen vid Kennel 

FM. Försök att stimulera immunförsvaret genom att ge probiotika till dräktiga och digivande 

tikar och till valpar innan avvänjningen har genomförts inom ramen för ett doktorandarbete 

vid SLU. Inget tyder dock på att detta påverkat problemen. Sättet som denna grupp av 

åkommor nedärvs är ännu okänd.  
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Ländryggsproblem (L7S1) är en annan anomali som drabbar schäferrasen och som tyvärr 

inte visar sig förrän högre upp i åldrarna, efter att hundarna tagits i tjänst. Det går i allmänhet 

inte att diagnosticera åkomman innan den debuterat. 
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3.5 Hundarna under fodervärdstiden 

Under de mer än tio år som verksamheten pågått har det framkommit allt fler bevis på 

fodervärdarnas inverkan på hundarna 
4,5,6

. Hundar som innan test fått en kortare tids 

handledning av en yrkesdressör har avsevärt högre chans att bli godkända. Fodervärdar som 

är ambitiösa och besöker flertalet av de sammankomster som fodervärdskonsulenterna 

anordnar visar upp hundar som i högre utsträckning blir tjänstehundar. Hundar som växer upp 

i familjer med många barn och andra husdjur har lägre chans att bli godkända i test. Mot 

denna bakgrund har allt fler resurser lagts ner för att utbilda och handleda och rekrytera rätt 

sorts fodervärdar. En sådan åtgärd är samarbetet med polisen där lokala hundförare stöttar och 

är resurspersoner till fodervärdskonsulenterna. 

En tydlig trend är att det blir allt vanligare att hundar sägs upp under fodervärdstiden och 

antalet fodervärdar per hund har ökat från1,2 till 1,5 över tiden trots att såväl ambitionsnivån 

hos fodervärdarna som kvalitén i den vägledning de får har ökat över tiden. 

Av tabell 3 framgår att omkring 2/3 av hundarna stannar hos samma fodervärd fram till test 

medan 1/3 av hundarna har blivit omplacerade en eller flera gånger. Figur 8 visar att 

mentalindex för hundar som varit hos många fodervärdar är högre än de som har varit hos 

samma fodervärdar hela tiden. Det finns inget samband mellan kön och hur många 

fodervärdar hundarna varit hos. Omplacerade hundar har inte heller visat mer aggressivitet vid 

test än andra. Däremot har uppsagda hundar vid test visat mer arbetslust och energi, de har 

varit livligare (högre engagemang) samtidigt som de varit mer mentalt stabila (högre dådkraft, 

hårdhet och mer nervfasta, det vill säga högre självtillit) än hundar som aldrig blivit uppsagda. 

Vi tolkar detta som att hundar med den ur tjänstesynpunkt önskvärda mentaliteten, upplevs 

som jobbiga och därför blir uppsagda i högre utsträckning. Man kan därför inte förvänta sig 

att den privata aveln ska sträva efter att utveckla en hundtyp som vanliga människor har svårt 

att klara av vilket i sin tur visar nödvändigheten av en statlig tjänstehundsavel för att trygga 

tillgången på tjänstehundsämnen.  

 

Tabell 3. Antal hundar och hur många fodervärdar de haft 

 

Antal 

fodervärdar 

Antal hundar 

1 1113 

2 347 

3 101 

4 30 

5 7 
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Figur 8. Mentalindex med hänsyn till antalet fodervärdar  

 

4 Utvecklingsarbete 

4.1 Forskning 

Den mycket omfattande registreringen av information om alla hundar från Kennel FM 

erbjuder unika möjligheter till forsknings och utvecklingsarbete. Samarbetsavtal finns med 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Linköpings Universitet (LiU). I varje enskilt 

forskningsprojekt ska en projektplan upprättas som anger syftet med projektet och hur det ska 

genomföras. Enligt ramarna för projektplanen upplåter FM information från verksamheten 

under förutsättning för att detta inte stör hundproduktionen och inte innebär kostnader för FM. 

Hittills har åtta vetenskapliga artiklar i referee- granskade tidskrifter och fem 

mastersuppsatser som grundar sig på information från kenneln publicerats. Ytterligare tre 

vetenskapliga artiklar föreligger i manuskriptform. Dessutom pågår ett forskningsprojekt som 

syftar till att hitta genetiska markörer för olika egenskaper hos hund där bland annat hundar 

från kennel FM ingår.  
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4.2 Framtida utvecklingsarbete 

Uppgifter om hundar har hittills registrerats i ett Excel dokument i väntan på att ett anpassat 

databas program utvecklas för verksamheten. Mängden information som nu hanteras i 

Exceldokumentet har passerat gränsen för vad denna typ av program kan hantera. Det är mot 

den bakgrunden av yttersta vikt att det nya databasprogrammet kan komma i bruk under 2016. 

Förutom att detta medger en enklare och säkrare registrering av information, kommer 

databasen medge inrättande av funktioner som tidigare inte funnits. Framförallt handlar det 

om upprätta en rutinmässig skattning av avelsvärden till grund för selektion av avelsdjur. 

Detta innebär att selektionen kan göras med betydligt större säkerhet jämfört med i dag.  

Vid sidan av detta kommer arbetet med att utveckla rutiner för hantering av hundarna under 

fodervärdstiden att utvecklas. Detta sker i nära samarbete med Polisen där Polisens 

hundförare lokalt stöttar fodervärdskonsulenterna. Vidare pågår ett samarbetsprojekt med 

Norska och Danska Polisen och Norska forskare för att undersöka möjligheten att testa 

hundarna vid en tidigare ålder. Att tidigarelägga testen innebär att hundarna kan sättas i 

dressyr och gå i tjänst tidigare vilket i så fall innebär betydande besparingar. Vidare antas det 

att en tidigare påbörjande av dressyren innebär att vissa problem i fodervärdsmiljön kan 

förekommas eftersom hundarna tidigare kommer under en professionell hantering. 
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