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Ved første gangs bruk av et legemiddel oppfordrer vi 
veterinærer å lese den fullstendige preparatomtalen 
(Summary of Product Characteristics; SPC). 

Legemiddelsøk
Den fullstendige SPC’en finner du på Legemiddel- 
verkets nettside: legemiddelsok.no. Det er særlig 
informasjon om forhold som kan påvirke effekt og  
sikkerhet ved bruk av legemiddelet som ikke alltid er 
tatt med i tekstene i Veterinærkatalogen. For  
eksempel gjelder dette hvilke hensyn som bør tas 
ved bruk av antibiotika (særlige forholdsregler avsnitt 
4.5). 

ATC-systemet
En oversiktlig måte å søke etter legemidler er ved 
hjelp av ATC-systemet. Dette er et internasjonalt  
system for klassifisering av legemidler. Ethvert 
virkestoff blir tildelt en kode etter hvilket anatomisk 
organ legemidlet virker på og hvilken terapeutisk 
virkning det har. ATC-systemet for legemidler til 
mennesker og dyr er er i hovedsak bygget opp på 
samme måte, men veterinærlegemidlene har alltid en 
“Q” foran. 

Du finner en god oversikt over det veterinære 
ATC-systemet på www.veterinarkatalogen.no under 
fanen «Legemidler». Denne oversikten er klikkbar og 
enkel å lete i. 

Du kan også søke etter ATC-kodene i  
www.legemiddelsok.no. Hvis du for eksempel vil vite 
hvilke markedsførte vaksiner det finnes til katt, kan 
du søke på ATC-koden QI06A, som er koden for 
immunologiske midler til katt.

Veterinærer er pålagt å velge markedsførte  
veterinærlegemidler når det er mulig. Å bruke  
legemidler med relevant informasjon om riktig bruk er 
mest hensiktsmessig for både veterinær og dyreeier. 

De senere årene er det kommet flere nye  
veterinærlegemidler der man tidligere måtte bruke 
humanlegemidler. Hvis du regelmessig bruker 
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legemidler til mennesker til dine pasienter, bør du 
innimellom sjekke om det er kommet et veterinært 
alternativ på markedet. Når det ikke er en spesifikk 
medisinsk grunn til å fortsette med human- 
legemidlet bør du bytte til det godkjente  
veterinærlegemidlet. 

Lite marked i Norge
Det er viktig å opprettholde etterspørselen etter 
veterinærlegemidler slik at de ikke avregistreres 
på grunn av for dårlig salg. I dagens situasjon med 
stadig flere tilfeller av legemiddelmangel er det 
også god grunn til å forbeholde humanlegemidler 
til mennesker når veterinærlegemidler er  
tilgjengelige.  

For å finne ut om et veterinærlegemiddel er  
tilgjengelig, kan du søke på virkestoffnavnet på 
legemiddelsok.no. Du kan også be apoteket 
sjekke for deg.

Den nye terapianbefalingen for bruk av  
antibiotika til hest ble publisert på  
legemiddelverket.no i vår. Terapianbefalingen er 
tilgjengelig i klikkbar digital versjon og pdf-versjon.
Vi oppfordrer alle veterinærer til å ta i bruk denne 
nye terapianbefalingen. 

Veterinærer som ønsker en trykket utgave 
kan sende en e-post med sin postadresse til  
fritak@legemiddelverket.no. Terapianbefalingen 
sendes kostnadsfritt. 

Tips oss gjerne om saker: 
redaksjonen@legemiddelverket.no. 

 

Redaksjonen ønsker alle lesere en riktig god jul 
og et godt nyttår. 

To gode kilder til  
legemiddelinformasjon

Bruk veterinærlegemidler til dyr 

Papirversjon av terapianbefalingen for 
antibiotika til hest tilgjengelig 


