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Legemiddelverket har fått henvendelse fra Veterinær-
foreningen om at veterinærer opplever at det kan 
være vanskelig å skaffe legemidler på apotek.

Veterinærer opplever at:

• Apoteket har ikke tilgjengelig de vanligst  
benyttede veterinære legemidlene på  
markedet og bruker svært lang tid på å skaffe 
disse. 

• Apoteket hevder at en medisin ikke er å skaffe, 
mens veterinær får motsatt beskjed av  
produsent. 

• I mangelsituasjoner informerer ikke apoteket om 
at konkurrerende apotekkjeder kan ha lege- 
midlet inne. 

• Apotek oppfordrer til bruk av mer bredspektret  
antiparasittmiddel og antibiotika, ettersom  
apoteket har kjøpt inn mye av dette.  

• Apotek gjør ikke anbrudd på større forpakninger.

Det er viktig at veterinærer melder om slike brudd 
på regelverket direkte til Legemiddelverket. 
Beskriv problemet og oppgi hvilket apotek det 
gjelder, slik at de som fører tilsyn med apotek 
kan følge opp det enkelte apotek.

Send e-post til post@legemiddelverket.no. Nevn i 
emnefeltet at det gjelder en klage på et apotek, f.eks. 
«Klage på apotek X» eller «Informasjon om uheldig 
praksis i apotek Y».

Les mer om tilsyn med legemidler på 
legemiddelverket.no/apotektilsyn
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Hvor mye miljøgifter og rester av legemidler er det i 
oppdrettsfisken?

I 2017 undersøkte Mattilsynet 13 640 oppdrettsfisk 
for ulovlige og uønskede stoffer. 

Mattilsynet fant:

• at ingen miljøgifter hadde nivåer som var over 
EU sin maksimumsgrense der det er satt. 

• at nivåene av enkelte miljøgifter som tidligere 
har gått ned har stoppet opp. Nivåene har vært 
stabil de siste årene. 

• rester av legemidler mot lakselus i 16  
samleprøver. Alle prøvene var under grense- 
verdien. 

• ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler 
eller antibiotika. 

Fiskearter som ble undersøkt var: Oppdrettslaks 
(90%), regnbueørret, kveite, torsk, piggvar og røye.

Les rapporten på mattilsynet.no

Legemiddelverket har fått flere henvendelser fra 
veterinærer som opplever at dyreeiere selv tar med 
legemidler når de ønsker attestering i pass for  
behandling mot revens dvergbendelorm.

Veterinærer bør kun attestere på behandling med 
legemidler som de selv har skaffet fra norsk apotek. 
Da er man også sikker på at legemidlet er oppbevart 
riktig og har god kvalitet. 

Attestering av behandling mot revens 
dvergbendelorm

Problemer med å skaffe veterinære 
legemidler på apotek

Medisinrester i oppdrettsfisk: 
Mattilsynets årsrapport 


