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Dersom du har søkt om godkjenningsfritak, er det  
viktig å sjekke at pakningen du får utlevert fra apoteket 
er riktig. Der det er spesifisert et produkt med navngitt  
produsent, er det dette som skal utleveres. 

Det er ikke tillatt å levere ut et generikum/annet  
produkt med tilsvarende virkestoff. Legemiddelverket 
er blitt gjort oppmerksom på at slik feil utlevering har 
forekommet for produkter som inneholder prednisol-
onacetat.

Å få utlevert riktig pakning er spesielt viktig når du skal 
bruke legemidler til matproduserende dyr. Tilsyne- 
latende like produkter kan for eksempel inneholde 
ulike salter av samme virkestoff. Dette kan ha  
betydning for tilbakeholdelsestiden.   

Råd til veterinærer:

• Sjekk at pakningen du får utlevert er det du har 
søkt godkjenningsfritak for. 

• Ved bruk til matproduserende dyr: Sjekk at det er 
oppgitt en tilbakeholdelsestid på pakningen og at 
den er fra et EU/EØS-land. 

 
Det er nå gjort en ny vurdering for orale vitamin- 
tilskudd. Tilskudd som ikke markedsføres med  
medisinske påstander eller brukes til et medisinsk 
formål, vil ikke lenger være klassifisert som legemidler. 

Orale vitamintilskudd til storfe og småfe er derfor 
ikke lenger legemidler, og du trenger ikke å søke 
om godkjenningsfritak for slike produkter. 

Orale produkter som inneholder visse mineraler, for 
eksempel jod, fluor, litium og magnesiumperoksid, er 
fortsatt klassifisert som legemidler. 

Produkter som markedsføres med medisinske  
påstander vil fremdeles regnes som legemidler. 

 
Duphaspasmin (isoxsuprin) til bruk som uterus- 
relaksans til produksjonsdyr, har inntil nylig vært 
mulig å få gjennom ordningen med godkjennings-
fritak. Duphaspasmin er nå ikke lenger tilgjengelig 
på markedet. Legemiddelverket har derfor fått 
søknader om godkjenningsfritak på Degraspasmin 
til bruk for denne indikasjonen. Legemiddelet er 
imidlertid bare godkjent i Sveits. 

Helse- og omsorgsdepartementet har presisert at: 

Dersom et legemiddel ikke er godkjent til 
matproduserende dyr i noe EU/EØS-land, har 
Legemiddelverket heller ingen anledning til å 
innvilge godkjenningsfritak. 

Respirot dråper som har vært brukt som respira- 
sjonsstimulerende middel, spesielt til lam, har gått ut 
av produksjon. Vi har ikke noe alternativ på  
markedet i Norge. 

Et mulig alternativ til Respirot er Dopram-V dråper 
(doksapram). Dette legemiddelet er på markedet 
blant annet i Storbritannia med indikasjonen: 

Til å initiere eller stimulere respirasjon hos nyfødte 
valper, kattunger, kalver og lam etter dystoci eller 
keisersnitt. 

Det må søkes om spesielt godkjenningsfritak for 
doksapram. 

Les om godkjenningsfritak på  
legemiddelverket.no/veterinaermedisin/ 
godkjenningsfritak

Se vetlis.no for mer informasjon om legemiddelet.

Sjekk at utlevert pakning er riktig Degraspasmin skal ikke brukes til 
matproduserende dyr

Alternativ til Respirot dråper

Orale vitamintilskudd til storfe og 
småfe ikke lenger legemidler
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