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LEGEMIDDELNYTT
Ny terapianbefaling for hjertesykdom
hos hund og katt
Det svenske Läkemedelsverket har nylig
publisert en oppdatert terapianbefaling for de
vanligste hjertesykdommene hos hund og katt:
Myksomatøs mitralklaffsykdom, dilatert
kardiomyopati og felin kardiomyopati.
I tillegg er det et eget avsnitt om anbefalt behandling
ved akutt kongestiv hjertesvikt.
Terapianbefalingen er utarbeidet i samarbeid med
anerkjente fagpersoner innen veterinær kardiologi.
Den er basert på vitenskapelig dokumentasjon og
den svenske ekspertgruppens kliniske erfaring.
Bakgrunnsdokumentasjon med referanser er
tilgjengelig i et eget dokument.
Legemiddelverket stiller seg bak denne terapianbefalingen og mener at den også er aktuell for
norske veterinærer. Vi oppfordrer deg derfor
til å lese og bruke denne i din praksis.
Du finner terapianbefalingen her:
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso--sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Veterinara-lakemedel/Behandling-av-hjartsjukdom-ochhjartsvikt-hos-hund-och-katt/

Jodtabletter bare reseptfritt til
mennesker
Som et beskyttende tiltak ved radioaktivt utslipp ved
atomulykker, ble jodtabletter (Jodix 130 mg) reseptfritt på apotek fra 1. november. Legemiddelverket
minner om at reseptfri status gjelder bare til
mennesker, ikke til bruk på dyr.

Meld bivirkninger
Bivirkningsmeldinger er viktige bidrag i vårt
arbeid med legemiddelovervåking. Det gir oss nyttig
informasjon og ny kunnskap i den kontinuerlige
nytte-risikovurderingen av legemidler på markedet.
Ved å melde mistenkte bivirkninger til legemiddelmyndighetene og/eller legemiddelprodusentene er
du en viktig støttespiller.
Dine meldinger er viktige fordi:

•

De kan gi signaler om nye og uventede
bivirkninger

•

De gir kunnskap slik at bruken av legemidler
blir tryggest mulig

Vi minner om at manglende effekt
av behandling også regnes som bivirkning.
Informer dyreeiere om at de bør henvende seg til
veterinær/fiskehelsebiolog dersom de har mistanke
om bivirkninger etter legemiddelbruk.
Bruk vårt meldeskjema på
legemiddelverket.no/veterinarmedisin

App for legemiddelutregning
Å beregne riktig medisinmengde kan være livsviktig.
Vi minner om at Helsebiblioteket og Legemiddelverket har laget appen «legemiddelutregning» for å
hjelpe helsepersonell med dette.

Per i dag finnes det ingen markedsførte
jodtabletter til dyr. Når jodbehandling er aktuelt kan
humanmedisinske tabletter brukes, men det er viktig
at korrekt dosering til det aktuelle dyret blir ført på
pakningen. Derfor må veterinærer skrive resept til
dyreeier.
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