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Bakgrunn og mål for tilsynet

• Januar 2021 til 1. oktober 2022: Tilsyn gjennomføres i 600 tilfeldig 
utvalgte svinebesetninger. Under halvparten er 
smågris/purkebesetninger. Grovt anslag om at ca 120 veterinærer 
får tilsyn.

• Tilsyn med veterinærers legemiddelbruk ved kastrering av gris er en 
del av tilsynskampanjen.

• Hovedfokus er å kontrollere at veterinærene benytter bedøvelse og 
langtidsvirkende smertestillende medikamenter ved kastrering av 
gris.

• Tilleggsfokus er å kontrollere at veterinærene følger regelverket for 
bruk og rapportering av legemidler, samt veilede om regelverket 
ved behov .



Gjennomføring av tilsynet  

• Tilsynet med veterinærer i denne kampanjen, gjennomføres av en 
interregional gruppe med en representant fra alle regioner i 
Mattilsynet.

• Alle veterinærene med svinepraksis har fått tilsendt brev med 
veiledning om prosjektet i forkant.

• Alle lokalavdelingene i MT hadde møte med privatpraktiserende 
veterinærer i starten av kampanjen, hvor det ble veiledet om 
tilsynet med dyrehelsepersonell i kampanjen. 

• Veiledningsmateriellet for inspektørene ligger tilgjengelig på våre 
nettsider: 
Tilsyn med velferden for svin 2021-2022: Veiledning til inspektører ved tilsyn med veterinærer (mattilsynet.no)

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/tilsyn_med_velferden_for_svin_2021_2022/tilsyn_med_velferden_for_svin_20212022_veiledning_til_inspektorer_ved_tilsyn_med_veterinaerer.41728/binary/Tilsyn%20med%20velferden%20for%20svin%202021-2022:%20Veiledning%20til%20inspekt%C3%B8rer%20ved%20tilsyn%20med%20veterin%C3%A6rer


Fra tilsynet hos svineprodusenten har 
inspektøren notert følgende:                        

Navn på veterinær(er).

Tre siste datoer det er kastrert gris i 
besetningen 



Gjennomføring av tilsynet forts. 

• Tilsynet gjennomføres ved kontroll av opplysningene som 
veterinær har rapportert i Vet Reg. Vi ser da på det som gjelder 
kastrering av gris hos aktuell svineprodusent på de 3 siste oppgitte 
datoer for kastrering.

• Dersom veterinær ikke har rapportert noe på de oppgitte datoer, 
har vi kontaktet veterinærene på telefon og innhentet nødvendige 
opplysninger. Vi har ringt og snakket med mange – godt mottatt av 
veterinærene når vi har ringt.

• Alle veterinærer har fått en rapport etter utført tilsyn.



Reglene som gjelder  

1. Veterinær må rapportere i VetReg om utleverte og brukte legemidler til 
matproduserende dyr. Dette skal gjøres innen 7 dager etter bruk - Forskrift om 
legemidler til dyr § 3.

2. Veterinær plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og i samsvar med allment 
aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i medhold av lov eller 
forskrift - Dyrehelsepersonelloven § 23.

3. Kirurgisk kastrering av hanngris under 4 ukers alder er tillatt. Inngrepet skal 
utføres av veterinær med bruk av bedøvelse, og det skal i tillegg til bedøvelse 
brukes langtidsvirkende smertebehandling gitt som injeksjon i forbindelse med 
inngrepet - Forskrift om hold av svin § 10

4. Veterinær må velge legemidler og tilbakeholdelsestid i henhold til regelverket, 
slik det står i forskrift om bruk av legemidler til dyr – kaskade, 
tilbakeholdelsesfrist og MRL – Forskrift om bruk av legemidler til dyr §§ 4 og 5.



Kontrollpunkter                         

• Rapportering i VetReg - at det er rapportert innen 7 dager.

• Om veterinæren har brukt bedøvelse og langtidsvirkende 
smertestillende.

• Dosering av bedøvelse og smertestillende.

• Valg av legemidler og bruk etter kaskadeprinsippet

• At brukte legemidler har MRL- verdi.

• Om tilbakeholdelsestid er korrekt.



Resultater per 21. mars 2022

84 tilsyn med veterinærer er gjennomført hittil.

Alle 84 kontrollerte veterinærer har rapportert at de har brukt 
smertestillende medikamenter og bedøvelse.

Ingen vedtak er blitt varslet hittil.

Vi har gitt veiledning om:
• Valg av legemidler og bruk av kaskaden: 59 veiledninger - utgjør 

70 %
• Rapporteringhastighet: 24 veiledninger – utgjør 28 %
• Tilbakeholdelsestid: 9 veiledninger– utgjør 10 %
• Dosering: 1 veiledning  – utgjør 1,2%



Foreløpige slutninger

Vi er veldig fornøyd med at alle veterinærene som hittil er kontrollert, 
bruker bedøvelse og smertestillende medikamenter ved kastrering.

Vi har inntrykk av at bevisstheten rundt valg av lokalbedøvelse er 
forbedret under prosjektet.

Mange er flinke til å rapportere og gjør dette samme dag. 

En del har også et forbedringspotensiale i å rapportere innen 7 dager.



Tekniske utfordringer vi har merket oss 

• Rapportering av kull istedenfor enkeltindivider gir feil mengde 
medisiner rapportert.

• Bruk av utgåtte preparatnavn i samme rapportering fører til stopp i 
overføringen til VetReg, men ligger i Dyrehelseportalen.

• Det hender det ikke overføres fra journalprogram uten at vi kjenner 
til årsakene. 



Veien videre-
Mattilsynet og tilsyn med dyrehelsepersonell

• I svinekampanjen fører vi tilsyn med veterinærers bruk av bedøvelse og smertestillende ved 
kastrering av svin. Til sammen i 2021 og 2022 fører vi tilsyn med ca 120 veterinærer.

• Vi etablerer en nasjonal dyrehelsepersonellgruppe i 2022 for å styrke og kalibrere 
Mattilsynets tilsyn med dyrehelsepersonell.

• I 2022 skal denne gruppa gjennomføre søk i VetReg for å avdekke bruk av ulovlige 
preparater til matproduserende dyr. Vi vil også se på om det settes korrekte 
tilbakeholdelsestider og om rapporteringen til VetReg skjer innen fristen.

• Dyrehelsepersonellgruppa skal blant annet også utvikle veiledningsmateriell for 
veterinærer og bidra til god informasjon på våre nettsider.

Tilsyn med veterinærers bruk av legemidler til matproduserende dyr i 2022 | Mattilsynet

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelsepersonell/tilsyn_med_veterinaerers_bruk_av_legemidler_til_matproduserende_dyr_i_2022.45673


Spørsmål?


