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Protokoll: Behandling av hund og 

katt etter ankomst fra Ukraina  

Bakgrunn 

Mattilsynet (MT) dekker følgende behandling, av hunder og katter som 
ankommer Norge: 

- Klinisk undersøkelse 
- Rabiesvaksine 
- Chip 
- Behandling mot echinococcus (se nedenfor) 
- Behandling mot ektoparasitter (lopper, flått etc) 

 
MT dekker ikke kostnader knyttet til behandling/forebyggende behandling 
mot følgende sykdommer:  

- Grunnleggende vaksinering: Valpesyke, parvovirus, smittsom 
leverbetennelse og kennelhoste (hund). Kattepest og katteinfluensa 
(katt).  

- Behandling av annen sykdom 
 
SVF og Veterinærinstituttet anbefaler på det sterkeste profylaktisk behandling 
mot infeksjoner, utover det som kreves i innførselsregelverket. Se eget skriv 
fra VI.    
Rutiner ved klinikk 

1. Vær ekstra oppmerksom ved registrering av nye kunder/dyr fremover 
2. Kontroller ID og Pass/Vedtakspapirer.  
3. Du som veterinær skal IKKE opprette pass eller ID merke dyr uten at 

dette skjer etter direkte avtale med MT.  
4. Konferer MTs veileder! OBS denne oppdateres jevnlig: Les på nett!   
5. Refusjon: Se MTs veileder samt SVFs sider på Vetnett.  

Anbefalt behandling hund 

Bredspektret anthelmintikum som har effekt mot Echinococcus spp, og 
behandling mot ektoparasitter som flått og lopper, samt grunnvaksiner. 
Forslag til behandlingskombinasjoner:  
Vaksinering:  

• Versiguard Rabisin + Versican Plus DHPPi (kan gis samtidig ihht SPC).  
Eller 

• Rabsin Vet/Rabisin Vet Orifarm, deretter annen grunnvaksine etter 14 
dager.  

Endo og ektoparasitter:  

• Advocate + Droncit + Bayvantic. 
Eller  

• Bravecto + Milbemax 
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Anbefalt behandling katt 
Katt: Bredspektret anthelmintikum og behandling mot flått og lopper 
Forslag til behandlingskombinasjoner:  
Vaksinering:  

• Rabisin Vet/Rabisin vet Oripharm/Versiguard Rabisin  

• Deretter annen grunnvaksine etter 14 dager (Nobivac Tricat, Purevax 
RCP).  

NB: Det er ingen dokumentasjon i SPC for Versiguard Rabisin på at katt kan 
vaksineres mot rabies samme dag som andre vaksiner.  

Endo og ektoparasitter:  

• Advocate + Droncit + Bravecto eller Seresto.  
Eller 

• Bravecto eller Seresto + Profender  
Eller 

• Bravecto eller Seresto + Milbemax 
 

 
HMS 
Alle klinikker bør gjennomgå sine rutiner for behandling av dyr fra 3. land med 
tanke på zoonoser og smittevern på klinikken*.  
  

 
 
Nyttige lenker:  
 
MTs veileder for privatpraktiserende veterinærer:  

• https://www.mattilsynet.no/incoming/informasjon_til_pr
ivatpraktiserende_veterinaerer_om_kjaeledyr_som_ko
mmer_med_flyktninger_fra_ukraina.46250 

*Vi anbefaler å se til side 29 i «Retningslinjer for håndtering av 
kjæledyr og hest smittet med resistente bakterier» for råd om 
smittevern og klinikkhygiene:   

• https://www.vetnett.no/getfile.php/1311327-
1620311420/Dokumenter/Fag/Retningslinjer%20antibioti
karesistens%20hos%20kj%C3%A6ledyr%20og%20hest.
pdf 
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