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LEGEMIDDELNYTT
LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer 
i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler 
fra apotek som gjør det mulig å sette kortere gyldighet 
på antibiotikaresepter. Fra 1. januar 2018 kan derfor 
gyldighetstiden reduseres fra ett år til ti dager. Tiltaket 
skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, og er 
en oppfølging av Nasjonal handlingsplan mot antibiotika-
resistens i helsetjenesten (1). 

Sett ti dagers gyldighet 
Med kortere gyldighet vil vi få færre situasjoner der  
antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov.  
Veterinærer kan allerede fra 1. januar sette ti dagers 
gyldighet på reseptene. Husk å informere dyreeier!

Unngå unødig bruk
Under er eksempler på indikasjoner der systemisk  
antibiotika vanligvis ikke er nødvendig (2): 

Ukompliserte tilfeller med kjent eller mistenkt viral
etiologi:

•	 akutt kennelhoste
•	 akutt magetarm-infeksjon
•	 øvre luftveislidelse hos katt forårsaket av virus
•	 felint calicivirus
•	 FIV/FeLV
•	 rhinitt

Andre tilfeller uten sykdomsfremkallende bakteriell
årsak: 

•	 FLUTD
•	 juvenil vaginitt
•	 akutt konjunktivitt
•	 kronisk bronkitt
•	 IBD
•	 prostatahyperplasi og/eller prostatacyster
•	 analsekkbetennelse/forstørrede analsekker uten 

abscessdannelse
•	 sår med godt utviklet granulasjonsvev

Terapianbefalinger fra Legemiddelverket: 

•	 «Bruk av antibakterielle midler til hund og katt»
•	 «Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr»

«Bruk av antibakterielle midler til hest» er under arbeid.
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Det er i utgangspunktet ikke lov til å ha med legemidler 
til dyr ved reiser inn til Norge. Andre land kan ha tilsvar- 
ende regler. Legemiddelverket minner derfor om at 
kjæledyr som står på faste medisiner, må ha med en 
erklæring fra veterinær dersom legemidlene skal  
medbringes på reisen. Uten erklæring kan dyreeier få 
problemer både ved innreise til andre land og ved retur 
til Norge. 

Vi	anbefaler	dyreeier	å	skaffe	seg	en	erklæring	om	at	
dyret står på langvarig/kontinuerlig behandling.  
Erklæringen skal om mulig skrives av den veterinæren 
som har satt dyret på behandlingen, eller en annen 
veterinær med tilgang til dyrets journal. Erklæringen bør 
være på engelsk ved reiser utenfor Norden.  

Erklæringen må inneholde følgende opplysninger: 

•	 Eiers navn
•	 Identifikasjon	av	dyret	
•	 Legemiddelnavn
•	 Virkestoff
•	 Legemiddelform og –styrke
•	 Dosering 

Mengden legemiddel må stå i rimelig forhold til reisens 
varighet. 

Minn dyreier om at:

•	 de bør ha med legemidlet i originalemballasjen med  
apoteketiketten 

•	 de bør ha med seg en tilsvarende erklæring fra  
behandlende veterinær ved hjemreise hvis dyret blir 
satt på behandling under oppholdet i utlandet 

•	 en erklæring ikke er grunnlag for å bringe med seg 
aktuelle legemidler dersom dyret ikke er med på 
reisen
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