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LEGEMIDDELNYTT
LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

 
Lidokain er et lokalbedøvelsesmiddel som er godkjent 
til hest og hund. Legemidler med lidokain har likevel 
blitt brukt til andre matproduserende dyr enn hest etter 
«kaskaden»(§ 4, bruksforskriften).

Legemiddel med tilsvarende indikasjon
Det finnes et prokain-legemiddel, Procamidor, på  
markedet i Norge til bruk som lokalbedøvelsesmiddel på 
blant annet storfe, svin og sau. 

Siden et godkjent legemiddel med tilsvarende  
indikasjon er tilgjengelig, er lidokain ikke lenger 
tillatt å bruke til andre matproduserende dyr enn 
hest. 

Unntak 
Et unntak er hvis Procamidor er kontraindisert, for  
eksempel på grunn av allergisk reaksjoner på lege- 
middelet. Da kan lidokain brukes etter «kaskaden».

Tilbakeholdelsestider
Du finner tilbakeholdelsestider ved bruk av Procamidor til 
storfe, sau, svin og hest i preparatomtalen.

Til geit må Procamidor brukes etter «kaskaden».  Da 
gjelder de generelle tilbakeholdelsestidene i § 5, som er 
7 døgn for melk og 28 døgn for slakt.

 

Legemiddelverket har fått flere henvendelser fra  
veterinærer angående anbrudd av flerpakninger i apotek. 

Noen legemidler kommer bare i pakninger på for  
eksempel 12 x100 ml. Det har vært tilfeller der apoteket 
har nektet å gjøre anbrudd og selge 1x100 ml, men sier 
at veterinærene må kjøpe hele pakken, altså 12 x100 ml.  
 
Vi gjør oppmerksom på følgende: 

Legemidler skal utleveres nøyaktig etter resept og 
rekvisisjon.

 

T. nr. 3/17

 
Dette innebærer at apoteket i utgangspunktet skal 
utlevere den mengden som er angitt. 

Fri prissetting 
For legemidler til human bruk er det regulert hvilken 
pris apoteket har anledning til å kreve ved salg av 
legemidler i anbrudd.  

Apoteket kan ta den forholdsmessige prisen på 
anbruddsmengden ut fra utsalgsprisen (ekskl. mva) for 
en pakning av passende størrelse med et tillegg på  
50 %. I tillegg kan det beregnes et tillegg på kr 25,00 
per pakning. 

Mange apotek vil nok forholde seg til denne  
prisberegningen også for veterinære legemidler, men 
siden det er fri prissetting på disse legemidlene er det 
ingen begrensninger på hvor stort påslag apoteket kan 
ta ved anbrudd.

Legemiddelverket innfører telefontid for generelle 
henvendelser om godkjenningsfritak.  

Telefontiden er mellom 10 og 11 hver dag.  

Vi minner om at hastebehandling kun gjøres etter 
telefonavtale med rekvirent og bare dersom det er en 
god medisinskfaglig begrunnelse for at søknaden skal 
behandles som en hastesak. 

Du kan kontakte oss om hastesaker i hele  
åpningstiden (08:00-15.45).

For henvendelser som ikke gjelder avklaring av haste-
behandling ber vi om at du benytter e-postadressen 
fritak@legemiddelverket.no.

Lidokain skal bare brukes til hest, ikke 
andre matproduserende dyr 

Anbrudd i apotek

Telefontid for henvendelser om  
godkjenningsfritak


