LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE

LEGEMIDDELNYTT
Velactis trukket fra markedet
Velactis inneholder prolaktinhemmeren cabergolin og skal raskt stoppe melkeproduksjonen hos kyr. Legemiddelet
ble markedsført i Europa i mars i år, men ble nylig trukket på grunn av mange alvorlige hendelser. Legemiddelet har
ikke vært brukt i Norge.
Dødsfall
Det ble meldt om uønskede hendelser hos 312 kyr der 208 ikke klarte å stå eller reise seg. I tillegg har det vært
meldt 71 dødsfall, de fleste etter en periode hvor dyret ikke kunne stå eller reise seg.
Den bakenforliggende årsaken til disse hendelsene er ikke fastslått. Likevel tyder all informasjon på at det er en
sammenheng med Velactis-behandling.
Ikke i Norge
Velactis har vært markedsført, men ikke brukt i Norge. Både produsenten CEVA og den norske representanten
Orion Pharma, har bekreftet at produktet ikke vil bli solgt i Norge eller resten av Europa. Produktomtalen er også
fjernet fra veterinarkatalogen.no.
Les mer på legemiddelverket.no/veterinaermedisin

Krav for autogene vaksiner til fisk endret
Kravene for bruk av autogene vaksiner er justert. I akvakulturanlegg med tilbakevendende sykdom kan du nå
benytte isolater som er eldre enn seks måneder, forutsatt at isolatet stammer fra det aktuelle anlegget.
Vilkår:
•
•

Isolatet som skal brukes i vaksinen må stamme fra det aktuelle anlegget. Det er ikke tillatt å benytte isolater
som stammer fra andre anlegg.
Ved bruk av autogen vaksine over tid, må det jevnlig utføres dyrkingsprøver som bekrefter at isolatet fortsatt er
relevant.

Se fullstendig oversikt over krav for bruk av autogene vaksiner på legemiddelverket.no/veterinaermedisin.

Nytt skjema for godkjenningsfritak
Det nye skjemaet med veiledning er nå publisert på legemiddelverket.no/veterinaermedisin.
Husk:
•
•
•

Du må angi en spesifisert mengde (du kan ikke lenger skrive «1 år»).
Du må angi dyreart.
Oppgi e-postadresse og telefonnummer slik at vi lettere får tak i dere ved behov.

Vi minner om at skjema for legemidler til mennesker ikke kan brukes. Slike skjemaer vil ikke bli behandlet eller
returnert. Fra 1. januar 2017 tar vi ikke lenger i mot de gamle skjemaene for legemidler til dyr.
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Apotekene har leveringsplikt for legemidler til dyr
Legemiddelverket har fått flere henvendelser fra veterinærer om at dyreeiere ikke har fått tak i nødvendige
legemidler på apotek.
Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at alle apotek har leveringsplikt.
For å ivareta en forsvarlig legemiddelforsyning har apotek plikt til å skaffe ethvert legemiddel som er tillatt solgt i
Norge. Dette gjelder også for legemidler til dyr.
Apotekene kan til en viss grad styre hva de vil ha på lager, men de er pliktige til å lagerføre jevnlige etterspurte
varer. Apotekene trenger derfor ikke å ha alle legemidler på lager, men skal på forespørsel skaffe disse så snart
som mulig.

Varsler fra Legemiddelverket i Veterinærkatalogen
På lik linje med Felleskatalogen for legemidler til mennesker er det nå også en varselfunksjon for veterinære
legemidler.
Du finner knappen «Vet-varsler fra SLV» i rødt til venstre på veterinarkatalogen.no. Her vil Legemiddelverket
legge inn viktig informasjon til forskrivere av veterinære legemidler, blant annet endringer i tilbakeholdelsestider,
leveringssvikt og indikasjonsendringer.
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