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LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE

LEGEMIDDELNYTT
Terapianbefalinger for antibiotikabruk

Tilgang på antibakterielle midler

De siste årene har Legemiddelverket, i samarbeid
med en rekke faginstanser, publisert to terapianbefalinger for bruk av antibakterielle midler til dyr:
En for produksjonsdyr og en for hund og katt.

Vi får i økende grad legemidler inn på det norske
markedet via felleseuropeiske godkjenningsprosedyrer. Dette medfører at det kommer antibakterielle midler på det norske markedet med en
preparatomtale som i liten grad tar hensyn til norsk
resistenssituasjon og behandlingstradisjon.

Terapianbefalingene gir kortfattet informasjon om
riktig bruk av antibakterielle midler og er et viktig
verktøy i arbeidet for bærekraftig bruk av antibiotika.
I tillegg til terapianbefalingene for antibiotikabruk
finnes det andre terapianbefalinger,for eksempel:
•

Behandling av bier for bekjempelse av Varroa
destructor

•

Bærekraftig håndtering av rundorm hos sau

•

Endoparasittbehandling av hund og katt

Terapianbefaling for bruk av antibiotika
til hest
Resistens mot antibakterielle midler er et økende
globalt helseproblem som er av stor betydning for
både mennesker og dyr. Siden all bruk av antibakterielle midler kan medføre utvikling og
spredning av resistens, er det viktig å redusere
forbruket gjennom å unngå unødvendig eller feil
bruk, samt gjennom forebyggende tiltak.
I juni 2019 ble terapianbefaling for antibiotikabruk til
hest publisert. Vi oppfordrer alle veterinærer til å ta i
bruk de nye terapianbefalingene.
Du finner alle terapianbefalingene på
legemiddelverket.no/veterinermedisin

Norge kan ikke velge å stå utenfor disse
prosedyrene, og alle land må være fleksible for å
komme fram til enighet om en felles europeisk
preparatomtale. Det vil variere i hvor stor grad Norge
får gjennomslag for innspill basert på vår
behandlings- og resistenssituasjon.
Med økt antall legemidler/virkestoffer å velge mellom
er det viktig at veterinæren i hvert enkelt tilfelle
legger en kritisk nytte/risikovurdering til grunn ved
valg av antibakterielt middel. Legemidlenes
potensiale for å fremkalle resistens, og
konsekvensene av en situasjon med økt resistens
mot den aktuelle substansen, må stå sentralt i denne
vurderingen.

Bruk av humanlegemidler til dyr
Effekt og sikkerhet hos dyr er ikke vurdert for legemidler som bare er godkjent til mennesker. Dette
gjelder både reseptbelagte og reseptfrie legemidler.
Reseptfritak er derfor kun basert på det godkjente
bruksområdet hos menneske.
Trygg bruk av humanlegemidler til dyr krever derfor
en særskilt vurdering av veterinær med hensyn til
bruksområde og dosering:
•

Velg alltid først veterinære legemidler som er
godkjent til aktuell dyreart og aktuell indikasjon.

•

Skriv alltid resept med konkret doseringsanvisning ved bruk av humanlegemidler til dyr.

•

Ikke overfør doseringer fra mennesker til dyr
eller mellom dyrearter.
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