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Høring – forslag til nasjonal retningslinje for
farmasøytutdanningene
Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) er positive til at det
utarbeides nasjonale retningslinjer for farmasøytutdanningene.
Selv om omsetning og bruk av legemidler i veterinærmedisin har et lite
omfang sammenlignet med legemidler til humant bruk, er tilgang på
veterinære legemidler og kunnskap om bruk av legemidler til dyr avgjørende
for dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse.
Veterinærforeningen har følgende innspill til retningslinjene:
Generelle kommentarer

Så vidt vi kan se, så er veterinærmedisin kun nevnt en gang i retningslinjene i
punkt 7 under overskriften Kunnskaper i læringsutbyttebeskrivelsen for
bachelorgradsutdannelsen, hvor læringsutbyttet er definert slik: «Kjenner til
veterinærmedisinsk farmakoterapi»
Dyrehelse og dyrehelsepersonell er overhodet ikke nevnt i retningslinjene,
selv om legemidler i veterinærmedisin og forskrivning av disse er helt
sentralt for å bevare den gode dyrehelsen i Norge, ivareta forsvarlig
dyrevelferd, sikre mattrygghet for befolkningen og forebygge utvikling av
antibiotikaresistens med de konsekvenser dette har for folkehelsen.
Våre medlemmer rapporterer om varierende grad av service og kompetanse
fra apotek rundt om i landet. I tillegg vil vi vektlegge at språkproblemer ikke
sjelden er en kilde til potensielle feilekspedisjoner ved forskrivning av
telefonresepter. Det skal i denne forbindelse nevnes at det ikke eksisterer et
system for ekspedisjon av E-resepter i veterinærmedisin i Norge, slik det er
etablert i vårt naboland Sverige, og som er opprettet for ekspedisjon av
humane resepter i Norge.
Vi oppfatter det derfor slik at en mer systematisk tilnærming til det
veterinærmedisinske fagfeltet når det gjelder legemidler i farmasiutdanningen
har forbedringspotensialer. Dette bør etter vårt syn gjenspeiles i større grad i
retningslinjene både for bachelor- og masterutdannelsen i farmasi.
Med hilsen
For Den norske veterinærforening
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