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LEGEMIDDELNYTT
LEGEMIDDELINFORMASJON FRA MYNDIGHETENE 

En ny forordning om legemidler til dyr trer i kraft 
januar 2022. Den inneholder blant annet nye  
bestemmelser om tilbakeholdelsestider ved bruk 
av legemidler til andre dyrearter enn de er godkjent 
til. Mange veterinærer har etterlyst praktiske råd på 
hvordan man fastsetter tilbakeholdelsestider ved slik 
bruk. 

Det nye hovedprinsippet er: 
Lengste godkjente tilbakeholdelsestiden for  
tilsvarende næringsmiddeltype x 1,5. 

Gjelder for:
• slakt, melk og egg.
• fisk, forutsatt at legemidlet er godkjent til minst 

en annen matproduserende fiskeart.

Det gis ingen konkret veiledning ved “off label” bruk 
til bier. Her må veterinæren gjøre en vurdering i hvert 
enkelt tilfelle.

Husk:
Du kan ikke fastsette kortere tilbakeholdelsestider 
enn gjeldende minimumstider, selv om den nye 
beregningsmetoden resulterer i færre dager/døgn-
grader. 

Mattilsynet og Legemiddelverket anbefaler at den 
nye beregningsmetoden tas i bruk med en gang. 

Tilbakeholdelsestiden for injeksjonsvæsken er økt 
fra 30 døgn til 60 døgn etter i.m. og s.c. injeksjon. 
Bakgrunnen er flere tilfeller der rester av  
dihydrostreptomycin er påvist i slakt. 

Vi anbefaler derfor at veterinærene tar i bruk den 
nye tilbakeholdelsestiden med en gang, selv når de 
bruker pakning med gammel merking.

T. nr. 8/19

Det er oppdaget feil i merkingen av Metomotyl 5 
mg/ml injeksjonsvæske til hund og katt. Lever-
andøren stanser salget av batcher med feilmerking 
og tilbakekaller fra grossister og apotek. 

Metomotyl vet brukes til hund og katt ved symp-
tomatisk behandling av oppkast og redusert  
gastrointestinal motilitet forbundet med gastritt,  
pylorusspasme, kronisk nefritt og intoleranse 
overfor enkelte legemidler, samt forebygging av 
postoperativ oppkast.

På baksiden av flasken er det oppgitt at styrken er 
2,5 mg/ml. Den korrekte styrken til legemidlet er  
5 mg/ml. Dermed kan feilmerkingen føre til over-
dosering. Det er oppgitt korrekt styrke på forsiden 
av flasken og på pakningen.

Råd til veterinærer
Vær oppmerksom på at Metomotyl har styrke  
5 mg/ml, og ikke 2,5 mg/ml slik det er angitt bak 
på flasken.

Legemiddelverket har ansvar for godkjenning av 
legemidler til dyr og overvåking av bivirkninger.
Vi vurderer dokumentasjon av kvalitet, sikkerhet og 
effekt og gjør en helhetlig nytte-/risiko- 
vurdering når produsenter søker om klinisk  
utprøvning, markedsføringstillatelse og endringer 
for legemidler. Vi overvåker bivirkninger av 
legemidler og oppdaterer sikkerhetsinformasjon på 
bakgrunn av dette.

Alle som produserer, importerer og omsetter 
legemidler til dyr må ha godkjenning fra  
Legemiddelverket. Vi vurderer også søknader 
om forskrivning av legemidler som krever spesiell 
tillatelse til rekvirering.

Mattilsynet er ansvarlig myndighet for bruk av 
legemidlene og fører tilsyn med at dyrehelse- 
personell bruker legemidlene forsvarlig i sin  
praksis.

Feil merking av Metomotyl vet 5 mg/ml 
Tilbakeholdelsestider ved bruk av 
legemidler etter kaskaden

Forlenget tilbakeholdelsestid for  
Streptocillin vet inj. 

Veterinære legemidler:  
Legemiddelverket og Mattilsynets roller 


