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De siste årene har Legemiddelverket, i samarbeid med 
en rekke faginstanser, publisert to terapianbefalinger for 
bruk av antibakterielle midler til dyr: En for produksjons-
dyr og en for hund og katt.  

Terapianbefalingene gir kortfattet informasjon om riktig 
bruk av antibakterielle midler og er således et viktig verk-
tøy i arbeidet for bærekraftig bruk av antibiotika. 

Det har lenge vært et ønske om en terapianbefaling for 
bruk til hest hvor retningslinjene og de konkrete  
anbefalingene bygger på norske forhold og norsk  
antibiotikapolitikk. 

I løpet av våren 2016 har derfor Legemiddelverket satt 
sammen en ekspertgruppe som skal jobbe med dette 
prosjektet. Målet er å publisere terapianbefalingen  
«Bruk av antibakterielle midler til hest» i løpet av 2017.

I motsetning til veterinærer i noen europeiske land, har 
norske veterinærer ikke lov til å selge legemidler. De 
har imidlertid mulighet til å få dekket utlegg til legemidler 
som er brukt under behandling, eller som er utlevert inntil 
nødvendige legemidler kan skaffes fra apotek. 

Her gjelder følgende:  

•	 Begrepet ”utlegg til legemidler” betyr at man kan få 
dekket omkostninger knyttet til anskaffelse av lege- 
middelet, men at det ikke skal være noen fortjeneste 
på dette.  

•	 Legemidler til dyr kan kun omsettes via apotek. For  
veterinære	legemidler	finnes	ingen	ordning	for	
reseptfritt salg i dagligvareforretninger.  

For mer informasjon og eksempler på lovlig og ulovlig 
salg, se legemiddelverket.no/veterinaermedisin.

T. nr. 7/16

Bivirkningsmeldinger er viktige bidrag i vårt arbeid med 
legemiddelovervåking. Det gir oss nyttig informasjon 
og ny kunnskap i den kontinuerlige nytte- 
risikovurderingen som gjøres av legemidler som er på 
markedet. 

Som dyrehelsepersonell er du en viktig støttespiller 
ved å melde mistenkte bivirkninger til legemiddel- 
myndighetene og/eller legemiddelprodusentene. 
 
Dine meldinger er viktige fordi: 

•	 De kan gi signaler om nye og uventede  
bivirkninger  

•	 De gir kunnskap slik at bruken av legemidler blir 
tryggest mulig 

 
Vi minner om at manglende effekt av behandling også 
regnes som bivirkning. 

Bruk vårt meldeskjema på  
legemiddelverket.no/veterinaermedisin.

Informer dyreeiere om at de bør henvende seg til  
veterinær/fiskehelsebiolog	dersom	de	har	mistanke	
om at deres dyr har fått bivirkninger av et legemiddel.

 

 
Å beregne riktig medisinmengde kan
være livsviktig. For å hjelpe helsepersonell  
med dette, har Helsebiblioteket og  
Legemiddelverket laget appen  
«legemiddelutregning».

legemiddelverket.no/legemiddelutregning

Antibakterielle midler til hest- 
ny terapianbefaling under arbeid Meld bivirkninger

App for legemiddelutregning 

Dyreklinikker skal ikke selge legemidler


