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TEKST: Marit Bangen, daglig leder, 
VETLIS og førsteamanuensis, NMBU 
Veterinærhøgskolen

Terapiområde Hund og katt

Legemidler til hund og katt – hva bør du vite?
Hva bør en farmasøyt kjenne til – og hva kan du gjøre?

Hvordan kan 
farmasøyter bidra?
• Spørre om dyreeiere vet hvordan 

de skal gi legemidlet til dyret sitt 
og eventuelt gi veiledning.

• Sjekke doseringer og eventuelle 
interaksjoner.

• Være behjelpelig med å finne 
eventuelle alternative legemidler/
preparater ved leverings - 
vanskeligheter.

• Kontrollere at veterinærer 
søker om preparater med 
utleveringsbestemmelser.

• Oppfordre veterinærer til å bruke 
veterinærpreparater der det 
 finnes (unntak: Miksturer til katt).

Generelt
Veterinærer har rett til å rekvirere ethvert legemiddel som er nødvendig for utøvelsen av yrket sitt.
Unntak: Legemidler med utleveringsbestemmelsen «Skal kun utleveres til bruk på menneske». 

Hvis en veterinær ønsker å bruke et humanpreparat med en utleveringsbestemmelse, kreves det 
godkjenning fra Legemiddelverket. Søknad på et eget skjema.

Alle legemidler til dyr er i utgangspunktet reseptpliktige. Legemidler som selges reseptfritt til 
 mennesker er ikke reseptfrie til dyr, blant annet fordi bruksanvisning til dyr ikke er angitt på 
 pakningen eller i pakningsvedlegget.

Ordningen med medisinbytte (generisk bytte) i apotek omfatter ikke legemidler til dyr. Bytte i 
apotek kan bare skje etter avtale med veterinær.

ARTSVARIASJONER
Det er artsforskjeller i anatomi, fysiologi og farmakologi mellom hund og katt og menneske.

Selv om forskjellene hver for seg ikke synes så store, så bidrar de sammen til at det er til dels 
store artsforskjeller, særlig når det gjelder halveringstid, men også fordeling av enkelte legemidler i 
kroppen. Dette gjelder for eksempel enkelte NSAIDs som er unntatt reseptplikt for bruk til mennesker.

Smertestillende midler i pakninger som er unntatt fra reseptplikt for mennesker, skal ikke under 
noen omstendigheter utleveres til bruk på hund eller katt hvis de ikke er rekvirert av veterinær.

Hunder og katter er de vanligste  kjæle dyrene våre. De blir i stor grad sett på som familiemedlemmer, og dyreeiere strekker seg 
gjerne langt både når det  gjelder tid og penger for å forebygge eller behandle sykdom hos dyrene sine. 

Endokrine sykdommer, som for eksempel diabetes, hjertelidelser, og også kreft hos hund og katt behandles med legemidler i 
mye større grad enn før.  De viktigste legemiddelgruppene som brukes til hund og katt er likevel antibakterielle midler, midler mot 
parasitter, smerte stillende midler – særlig NSAIDs – og hormonpreparater.

ADMINISTRASJON AV 
LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
Demonstrasjon av hvordan legemidler 
gis til hund og katt:
www.youtube.com/
watch?v=8rrc2ePXyuY&-
feature=youtu.be

Vil du vite mer? 

Anbefalt oppslagsverk (alle arter):
www.akademika.no/plumbs- 
veterinary-drug-handbook/
plumb-donald-c/9781119346494

Elektronisk versjon:
www.plumbsveterinarydrugs.com/#!/
search

Apokus har e-kurs innen emnet. 
https://apokus.no/finn-kurs/
hund-og-katt/

Infokilder
VETERINÆRKATALOGEN er den viktigste kilden til informasjon om bruk av legemidler til dyr. I preparat-
omtalene er det pekere til SPC og pakningsvedlegg, likt Felleskatalogen. I tillegg inneholder katalogen 
noen spesialkapitler, blant annet:
• doseringsangivelser til hund og katt for ikke-markedsførte legemidler
• forgiftninger

www.felleskatalogen.no/medisin-vet

LEGEMIDDELVERKET har også egne sider som handler om ulike aspekter innen veterinærmedisinen. 
Her finnes nyttig informasjon både for veterinærer og for farmasøyter i apotek:
• Terapianbefalinger. For hund og katt: 

• Bruk av antibakterielle midler
• Bruk av endoparasittmidler

• Informasjon om godkjenningsfritak (ny elektronisk løsning)
• Pekere til skjema for søknad om bruk av preparater med utleveringsbestemmelser og for 

 rapportering av bivirkninger (kun for veterinær) 
• Annen nyttig informasjon, blant annet om legemiddelmangel

https://legemiddelverket.no/veterinermedisin

VETLIS (Veterinærmedisinsk legemiddelinformasjonssenter) er et offentlig finansiert tilbud for 
 farmasøyter og veterinærer om produsentnøytral informasjon angående bruk av legemidler til 
dyr. VETLIS kan kontaktes via telefon eller e-post og gir svar på alle mulige slags problemstillinger 
angående legemiddelbruk. På VETLIS’ nettsider finnes også noe informasjon:
• Forslag om alternative preparater hvis et preparat tas av markedet eller ikke kan skaffes
• Forsiktighetsregler ved bruk av legemidler ved drektighet og laktasjon og nedsatt nyre- eller 

leverfunksjon
• Parasittmidler til hund og katt

www.vetlis.no




