LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE

LEGEMIDDELNYTT
Riktig bruk av antibiotika

Regjeringens Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens
(2015) har som mål å redusere bruken av antibiotika til
kjæledyr med 30 % og med 10 % til matproduserende
landdyr innen utgangen av 2020 (1).
Varsler om riktig bruk
For å bidra i dette arbeidet har Legemiddelverket tatt
initiativ til å lage varsler som minner veterinærene på
riktig bruk av antibiotika. Varslene er knyttet til antibiotika
som bør være sistevalg for behandling av dyr, fordi de
er regnet som kritisk viktige antibiotika i humanmedisin.
Varslene vises når du bruker den elektroniske utgaven
av «Veterinærkatalogen», og vil være synlige i seks
måneder.
Unngå unødig bruk
Eksempler på indikasjoner der systemisk antibiotika
vanligvis ikke er nødvendig (2):
Ukompliserte tilfeller med kjent eller mistenkt viral
etiologi:

•
•
•
•
•
•

akutt kennelhoste
akutt magetarm-infeksjon
øvre luftveislidelse hos katt forårsaket av virus
felint calicivirus
FIV/FeLV
rhinitt

Andre tilfeller uten sykdomsfremkallende bakteriell
årsak:

•
•
•
•
•
•
•
•

FLUTD
juvenil vaginitt
akutt konjunktivitt
kronisk bronkitt
IBD
prostatahyperplasi og/eller prostatacyster
analsekkbetennelse/forstørrede analsekker uten
abscessdannelse
sår med godt utviklet granulasjonsvev

Terapianbefalinger fra Legemiddelverket:

•
•

«Bruk av antibakterielle midler til hund og katt»
«Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr»

«Bruk av antibakterielle midler til hest» er under arbeid
og anbefalingen forventes publisert i løpet av 2017.

Mangel på Lidokel og Calcikel

Det er meldt om mangel på Lidokel og Calcikel fra
henholdsvis januar og februar/mars. Det er forventet at
legemidlene kommer tilbake på lager i april 2017.
I mangelperioden må du søke godkjenningsfritak for
andre legemidler. Legemiddelverket har forhåndsgodkjent enkelte legemidler slik at apoteket kan
bestille med en gang de får søknaden.
Dette gjelder følgende legemidler:
• Xylocain adrenalin (AstraZeneca)
• Norocaine (Norbrook)
• Calciject 40 vet (Norbrook eller ScanVet)
• Calcipharm 40 (Chem-Pharm Ltd)
• Theracalcium (Vetoquinol)
Les preparatomtalene før bruk da alternativene ikke
nødvendigvis er helt like de markedsførte. Du vil finne
lenke til preparatomtalene på legemiddelverket.no.

Legemiddelverket har flyttet og er
omorganisert
Legemiddelverket flyttet fra Kalbakken til Helsfyr den
19.12.2016. Etaten er også omorganisert. Den
veterinærmedisinske seksjonen er ikke lenger en egen
enhet i den nye organisasjonen.
Disse e-postadressene videreføres:
Godkjenningsfritak:fritak@legemiddelverket.no
Andre spørsmål knyttet til legemidler til dyr:
vet.felles@legemiddelverket.no
Du kan ringe vårt sentralbord på 22 89 77 00 som før.
Nye adresser:
Postadresse:
Statens legemiddelverk
Postboks 6167 Etterstad
0602 Oslo

Besøks- og leveringsadresse:
Statens legemiddelverk
Strømsveien 96
0633 Oslo
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