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LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

Forbruk av anthelmintika til hund og katt
 
VETLIS har utarbeidet en oversikt over forbruk av 
anthelmintika til hund og katt i perioden 2004 – 2013. 
Formålet har vært å se på eventuelle endringer som 
har skjedd i forbindelse med innføring av reseptplikt 
på alle anthelmintika fra 1. juli 2009, og også  
hvilken påvirkning terapianbefalingen «Endoparasitt-
behandling av hund og katt», publisert av Statens 
legemiddelverk i mars 2010, har hatt på forbruket.

Oppfordring til veterinærer
Det totale forbruket av anthelminintika til hund og katt 
har gått ned og det er gunstig. Forskrivnings- 
mønsteret har dreid fra bruk av anbefalte smal- 
spektrede til mer bredspektrede preparater. Dette 
er derimot en bekymringsfull utvikling. Veterinærer 
oppfordres derfor til å revurdere sitt forskrivnings- 
mønster og benytte smalspektrede anthelmintika der 
det er mulig.  For mer detaljert informasjon se www.
vetlis.no.

Figuren under viser antall beregnede behandlinger av 
et utvalg av anthelmintiske preparater til hund og/eller 
katt. Høyre akse: Totalt antall beregnede behandlinger 
(OBS! Ulik akseskalering). Kilde: Grossistdata fra  
Statens Folkehelseinstitutt

T. nr. 5/14

Nytt om godkjenningsfritak til hest   

Fra og med desember 2014 vil Legemiddelverket ikke 
lenger sende ut brev med MRL-informasjon (maksimal 
restmengdekonsentrasjon) til de som får innvilget god-
kjenningsfritak for legemidler til hest. Heretter må du 
selv undersøke MRL-status for alle virkestoffer i  
fritakspreparater som du ønsker å bruke på hester 
som ikke er deklarert som «ikke matproduserende».
 
Hest - matproduserende dyr
MRL-regelverket har vært gjeldende i Norge i snart 15 
år. Derfor går Legemiddelverket ut fra at alle praktis-
erende veterinærer nå vet at hest klassifiseres som 
matproduserende dyr og at MRL-regelverket gjelder 
for alle hester som ikke spesifikt er deklarert som 
«ikke matproduserende». Legemiddelverket går nå 
også ut i fra at veterinærene kjenner til den spesielle 
ordningen som gjelder for matproduserende hester og 
som tillater bruk av visse virkestoffer uten MRL med 
6 måneders tilbakeholdelsestid. Disse virkestoffene 
finnes i en liste («hestelisten») som er tatt inn som et 
vedlegg til forskrift om bruk av legemidler til dyr.

Hester som behandles med andre virkestoffer uten 
MRL, bortsett fra de som er nevnt i «hestelista», skal 
aldri gå inn i matproduksjon. 
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Panacur Hund

Panacur Hund/katt

Milbemax Hund

Milbemax Katt

Profender Katt

Drontal Katt

Banminth Hund

Banminth Katt

Totalt antall behandlinger


