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LEGEMIDDELNYTT
LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

 
Mangler i preparatsøk  
For legemidler med både en veterinær- og en  
humanmedisinsk indikasjon har ATCvet-koden og 
preparatomtalen for den veterinærmedisinske  
indikasjonen falt ut fra Legemiddelverkets preparat-
søk ved en omlegging av systemet.  

For en håndfull eldre preparater som er i bruk i  
humanmedisin, foreligger det også veterinære 
indikasjoner. Selv om bruken av preparatene til dyr 
er liten sammenlignet med bruken til mennesker, er 
noen av disse preparatene viktige i veterinærmedisin.  
Legemiddelverket jobber nå med å rette opp denne 
systemfeilen slik at det ved legemiddelsøk vil være 
mulig å få opp også den veterinære godkjenningen 
for produktene som er godkjent til både veterinær og 
human bruk. Legemiddelverket.no

Ikke alle markedsførte legemidler  
er omtalt i Felleskatalogen vet
Legemiddelverket vil gjøre oppmerksom på at ikke 
alle markedsførte legemidler er omtalt i FK-vet.  
Selv om en preparatomtale er tatt ut av katalogen, 
kan preparatet fortsatt være på markedet. Dette kan 
apoteket hjelpe deg med å sjekke. 

Legemiddelverket har i det siste fått søknader om 
godkjenningsfritak for produkter som er markeds-
ført. I den forbindelse har vi sett at noen av disse 
preparatene ikke lenger er omtalt i Felleskatalogen 
veterinærmedisin (FK-vet) og står listet som utgått. 
Veterinærer har derfor søkt om godkjenningsfritak i 
den tro at preparatene ikke lenger er markedsført. 

FK-vet er å regne som reklame, og det er opp til 
den enkelte produsent om de ønsker å betale for 

godkjent og markedsført i Norge, men som mangler 
omtale i FK-vet. Kapittelet som omhandler preparat-
sortiment omtaler enkelte preparater som «utgåtte» 
uten nærmere forklaring. I praksis betyr dette at 
preparatomtalene er tatt ut av FK-vet, og ikke ens-
betydende med at preparatene selv ikke lenger er på 
markedet i Norge.  
 
I nettutgaven til FK-vet står nå eksempelvis alle 
preparatene fra Nycomed-Pharma, f.eks Adren- 
alin inj, Prednisolon tabletter, Fenemal tabletter 
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og Kloramfenikol øyedråper omtalt som «utgåtte» 
preparater.  Legemiddelverket vil gjøre oppmerksom 
på at disse produktene fortsatt er markedsført og har 
en godkjent veterinærindikasjon. Dessverre er det for 
tiden vanskelig å søke fram den veterinære god- 
kjenningen og preparatomtalen på Legemiddelverket.
no se sak over. Legemiddelverket.no

Mattrygghet  
– også veterinærenes ansvar!
Opplysninger om bruk av legemidler til hest.
 
Vi er alle opptatte av at maten vi spiser skal være 
trygg. Rester av legemidler i mat kan være helse-
farlige og derfor krever regelverket at alle dyr som 
sendes til slakteriet skal følges av opplysninger om 
bruk av legemidler eller annen behandling dyrene har 
fått. Disse opplysningene er en del av matkjede- 
informasjonen. Kommer dyrene uten slike opplys-
ninger eller uten tilstrekkelige opplysninger, kan 
kjøttet bli erklært uegnet til konsum.

Hester som sendes til slakt er en utfordring for både 
slakteri og Mattilsynets kjøttkontroll, fordi det ofte er 
svært vanskelig å få korrekte og fullstendige opplys- 
ninger om medisinbruk. Slike opplysninger skal 
fremgå både av hestepasset og helsekortet, men vi 
erfarer ofte at vi ikke kan stole på at disse doku- 
mentene er korrekt utfylt slik at vi har mottatt full- 
stendige opplysninger om medisinsk behandling.  
For å sikre trygg mat er det viktig at slakteriet/Mat-
tilsynet vet at hesten kun er behandlet med lege-
midler som kan brukes på matproduserende dyr og 
at eventuelle tilbakeholdelsesfrister er overholdt.  
Praktiserende veterinærer har et selvstendig ansvar 
i dette arbeidet for trygg mat, og vi ønsker derfor å 
informere og bevisstgjøre veterinærene om kravene 
som stilles i regelverket. Mattilsynet.no

Opplysninger i hestepasset
Det er viktig å være oppmerksom på at alle hester 
anses som matproduserende dyr inntil enten eier, 
dyreholder eller ansvarlig veterinær har erklært at 
hesten ikke er beregnet på slakting til konsum. 
Dette gjøres i hestepassets avsnitt IX del II.   
 


