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I mai ble det sendt ut stempler med påskriften «gyldig i 
10 dager» til landets veterinærer. Målet er at antibiotika- 
resepter skal stemples for å markere at de er gyldig i kun 
10 dager, og ikke 1 år som har vært vanlig frem til nå.

Helse- og omsorgsdepartementet har endret «forskrift 
om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek» 
slik at det kan settes kortere gyldighet på antibiotika- 
resepter. Fra 1. januar 2018 anbefaler myndighetene at 
gyldighetstiden settes til 10 dager. 

Vil hindre feilbruk
Norske veterinærer forskriver fortsatt resepter på papir 
og må selv stemple og angi siste gyldighetsdato på 
antibiotikaresepter.  

Stempelet gjør det raskt og enkelt for veterinærene å 
markere gyldigheten på resepten. De fleste resepter 
på antibiotika er skrevet ut for en infeksjon som skal 
behandles med en gang. Lang gyldighet på resepten 
øker risikoen for at antibiotika hentes ut på et senere 
tidspunkt, og brukes til andre ting enn den var ment for. 

Med kortere gyldighet reduserer vi tilfellene der  
antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov. 
Tiltaket skal bidra til å redusere antibiotikabruken i Norge, 
og er en oppfølging av Nasjonal strategi mot antibiotika- 
resistens.

Lytt til veterinæren
Vi bruker for mye antibiotika, og det skaper resistente 
bakterier. På verdensbasis er dette en av de største 
helseutfordringene vi står ovenfor. 

Norske veterinærer er allerede flinke til å bidra i arbeidet 
mot antibiotikaresistens. Antibiotikabruken til hund og 
katt er redusert med 24 prosent. Kortere gyldighetstid på 
antibiotikareseptene er et tiltak som kan redusere bruken  
ytterligere.

Har du ikke fått stempel og ønsker å bestille?
Ønsker du stempel? Kontakt Lyreco på  
e-post: ordre.no@lyreco.com. 

Les mer om forsvarlig bruk av antibiotika hos dyr:
Legemiddelverket.no/antibiotika-vet
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Digital dermatitt er et økende problem i Norge og det er 
behov for legemidler for å behandle sykdommen. Det er 
ingen legemidler på det norske markedet, men Lege- 
middelverket har identifisert et legemiddel som er 
godkjent til bruk på storfe i flere EU-land. Dette kan også 
brukes til matproduserende dyr i Norge.

Samme legemiddel – ulike navn
Det aktuelle legemidlet er en gel med like mengder  
kobber og sink som virkestoffer. Det er godkjent under 
ulike navn i EU selv om det egentlig er samme  
produkt. I Storbritannia, Nederland og Danmark heter 
det Intra Hoof Fit Gel 40 mg/g + 40 mg/g (for dairy cattle/
malkekvæg)), mens det i Sverige heter Pecopro vet 40 
mg/g + 40 mg/g gel för nötkreatur. Produsenten for alle 
er Intracare BV i Nederland.

Du må søke godkjenningsfritak
Hvis du har behov for legemidlet i din praksis må du 
søke godkjenningsfritak. Siden det ikke er noe alternativ 
markedsført i Norge, kan du søke om en mengde som 
tilsvarer estimert behov for ett år til alle besetningene 
som du har under veterinærtilsyn. Det kan være  
fornuftig å føre opp begge navnene på legemidlet på 
søknaden. Da har apoteket flere muligheter til å få tak i 
produktet. 

Ingen tilbakeholdelsestid for storfe
Den godkjente tilbakeholdelsestiden for storfe er 0 dager 
både for melk og slakt. Denne kan du også bruke for 
storfe i Norge. Ved bruk på andre dyrearter må du  
imidlertid sette tilbakeholdelsestider i henhold til 
kaskaden (minst 7 dager for melk og minst 28 dager for 
slakt).

Antibiotika – bare når det trengs Behandling av digital dermatitt


