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Høringsnotat: Forslag om endring i forskrift om legemidler 

utenom apotek og forskrift om legemidler 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt ovennevnte 

høring. 

Prinsippet om at sykdommer hos dyr skal utredes og behandles av veterinær 

mener vi er viktig. Vi har imidlertid tiltro til at dyreforretninger som driver 

omsetning av akvariefisk og relaterte produkter bør ha tilstrekkelig kunnskap 

til å foreslå løsning på de vanligste problemene som kan oppstå hos 

akvariefisk, men forutsetter at de innhenter relevant veterinærkompetent 

informasjon der dette er nødvendig. 

 

Imidlertid er høringen noe uklar på visse områder og vi forutsetter at disse 

avklares før en eventuell endring kan finne sted. 

I høringsutkastet forutsettes det at det er etablert en virkestoffliste over 

preparater som kan gis fritak for markedsføringstillatelse og som kan 

omsettes reseptfritt. Det fremgår ikke om en slik liste allerede er opprettet, og 

sies heller ikke noe om hvilke virkestoff det kan være aktuelt å frita fra 

markedsføringstillatelse. Innholdet i en slik virkestoffliste vil kunne være 

avgjørende for om den forslåtte ordningen er forsvarlig, og vi vil derfor ta 

forbehold om at vårt standpunkt kan endre seg når vi ser hvilke stoffer som 

er/blir oppført på virkestofflisten. 

 

Vi oppfatter forskriftsforslaget slik at også alle utsalgssteder for LUA – 

preparater i tillegg til zooforretninger, i utgangspunktet kan omsette 

reseptfrie legemidler til akvariefisk. Vi stiller oss tvilende til om det er 

hensiktsmessig. I zoobutikker som omsetter akvariefisk og utstyr til akvarier, 

er det rimelig å anta at det finnes kompetanse til å gi råd om behandling av de 

vanligst forekommende problemene relatert til akvariefisk. Dette finnes 

neppe i andre utsalgssteder for reseptfrie legemidler til humant bruk. I tillegg 

har Mattilsynet sammen med Legemiddelverket et delt ansvar for å føre 

tilsyn med zoobutikker. Dette tilsynet bør styrkes og presiseres når det 

gjelder ansvarsfordelingen mellom de to tilsynsetatene, med spesiell 

oppmerksomhet rundt legemiddelomsetning og råd og veiledning om 

behandling. 

 

Veterinærforeningen har i tillegg en generell kommentar til høringsnotatets 

punkt 3. 
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Vi vil nok en gang påpeke det paradoksale i at homøopatiske midler omtales 

som legemidler. 

Veterinærforeningen kjenner ikke til at det foreligger vitenskapelig 

dokumentasjon på at homøopati har helbredende effekt på noen lidelser 

verken hos dyr eller mennesker utover eventuelle placeboeffekter. 

Flere metaanalyser de senere år understreker dette. For Veterinærforeningen 

oppleves det derfor meningsløst å omtale homøopatiske midler som 

legemidler. 

Vi har påpekt dette i diverse høringsuttalelser tidligere, og vil med dette 

oppfordre ansvarlige myndigheter om å omdefinere homøopatiske midler, 

slik at de ikke gis inntrykk av å ha legemiddeleffekt. 

Homøopatiske midler kan med fordel reguleres av annet lovverk enn det som 

gjelder for legemidler  

 

 

Med hilsen 

 

Ellef Blakstad 

fagsjef, Den norske veterinærforening 


