
 

   Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse. 

Statens legemiddelverk Tlf.:  22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto.  7694 05 00903 
Besøksadr.: Grensesvingen 26, 0663 Oslo   post@legemiddelverket.no Org.nr. 974 761 122 
     
 

Til Apotek  

 

 

  Deres referanse Vår dato Vår referanse Saksbehandler 

  30-10-2018  HSD 

OPPDATERT UTLEVERINGSLISTE FOR LEGEMIDLER TIL DYR 

Vedlagt er den oppdaterte utleveringslisten for legemidler til dyr. Følgende justeringer er gjort siden 

listen fra april 2018 (angitt i kursiv i utleveringslisten): 

- Det er for de fleste preparater nå også angitt «eller tilsvarende». Det vil si at dersom 

veterinærer søker om godkjenningsfritak for tilsvarende preparater (samme virkestoff, 

legemiddelform og ca. samme styrke) som det som er oppgitt i listen, kan disse preparatene 

også ekspederes uten forhåndsgodkjenning. Dette betyr imidlertid ikke at apoteket kan bytte 

mellom ulike preparater. Apoteket skal utlevere det preparatet det er søkt om. Dersom det blir 

nødvendig å bytte, må veterinæren levere ny søknad for riktig preparat før dette utleveres. 

- Aquacen Formaldehido: betingelse endret til: «Til settefisk og stamfisk, alle fiskearter. Ikke til 

bruk mot lakselus.» 

- «calsiumpreparater» til hund og katt er satt opp på listen. 

- «vitaminpreparater» er satt opp på listen til alle dyr. Dette gjelder likevel ikke preparater som 

tilsvarer preparater med norsk MT. For matproduserende dyr må utlevert preparat ha 

markedsføringstillatelse (MT) i minst ett EØS-land.  

- Duphaspasmin inj. er fjernet fra listen da dette ikke lenger er tilgjengelig.  

 

Husk også: 

 Alle preparater (unntatt vaksiner og sera) som brukes til matproduserende dyr må ha MT til 

minst en matproduserende dyreart i minst ett EØS-land. Vi ber apotek/grossist påse at 

tilbakeholdelsestid er angitt på pakninger av fritakspreparater som er beregnet til bruk på 

matproduserende dyr. 

 Oppføring av preparater på utleveringslisten er ingen garanti for MT i et EØS-land. 

 Apotekfremstilte preparater fra utlandet kan ikke importeres uten særskilt importtillatelse fra 

Legemiddelverket. 
  

Utleveringslisten vil heretter bli publisert på våre hjemmesider. Du finner utleveringslisten, samt 

ytterligere informasjon om ordningen her: https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/legemidler-

du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyr#utleveringsliste  

 

Med vennlig hilsen 

STATENS LEGEMIDDELVERK 

 

Helene Seljenes Dalum (e.f.) 

Veterinær, forsker 
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