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LEGEMIDDELNYTT
Dyreklinikker skal ikke selge
legemidler

De viktigste endringene er:

I motsetning til veterinærer i noen europeiske land,
har norske veterinærer ikke lov til å selge legemidler.
De har imidlertid mulighet til å få dekket utlegg til
legemidler som er brukt under behandling, eller som
er utlevert inntil nødvendige legemidler kan skaffes fra
apotek.

•

Isolater som brukes i autogene vaksiner kan
bare benyttes i seks måneder.

•

Fisk: isolatet som skal brukes i vaksinen må
være isolert fra det aktuelle anlegget der fisken
skal sjøsettes.

Her gjelder følgende:
Begrepet ”utlegg til legemidler” betyr at man kan
få dekket omkostninger knyttet til anskaffelse
av legemiddelet, men at det ikke skal være noen
fortjeneste på dette.
Legemidler til dyr kan kun omsettes via apotek. For
veterinære legemidler finnes ingen ordning for reseptfritt salg i dagligvareforretninger.
For mer informasjon og eksempler på lovlig og ulovlig
salg, se legemiddelverket.no/veterinaermedisin.

Godkjenningsfritak på vaksiner
hastebehandles ikke
Legemiddelverket opplever en økning i henvendelser om godkjenningsfritak på e-post. Vi minner om
at hastebehandling på e-post bare gjøres ved akutt
medisinsk behov.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2016.
Vi minner om at forskriver er ansvarlig for all bruk av
vaksinen.
Se fullstendig oversikt over krav og endringer på
legemiddelverket.no/veterinaermedisin.

Medisinbytte i apotek gjelder ikke
for dyr
Ordningen med medisinbytte (generisk bytte) i
apotek omfatter ikke legemidler til dyr. Dette gjelder
også når det er forskrevet humane legemidler.
Bytte i apotek kan bare skje etter avtale med
veterinæren. Dersom apoteket ikke har det aktuelle
legemidlet, må veterinæren kontaktes før utlevering
av et generisk legemiddel.

Endrede tilbakeholdelsestider

Det er sjeldent akutt behov for vaksiner av medisinske
årsaker. Derfor innvilges ikke godkjenningsfritak for
vaksiner på e-post.

Du finner alltid informasjon om endringer i tilbakeholdelsestider på Legemiddelverkets nettsider.
Her blir endringer med dato for implementering
fortløpende publisert.

Autogene vaksiner - nye krav for
godkjenningsfritak

Siste:
Denagard vet inj. 200 mg/ml (tiamulin) til gris. Ny
tilbakeholdelsestid for slakt: 22 dager etter intramuskulær applikasjon.

Autogene vaksiner diskuteres for tiden i hele EU/EØS.
Det er bred enighet om at autogene vaksiner ikke
skal konkurrere med vanlige vaksiner. Se informasjon
i NVT nr. 9/15 om skjerpet praksis for godkjenningsfritak.

Se alle endringer på legemiddelverket.no/tilbakeholdelsestider.

Legemiddelverket har gjort en vurdering av praksis
og betingelser for bruken, blant annet med hensyn til
tidsramme og omfang av bruk på de enkelte isolater.
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