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Høring – Forslag om å endre tilbakeholdelsestid for Lidokain 

Den norske veterinærforening (Veterinærforeningen) har mottatt ovennevnte 

forskrift til høring. 

Høringsutkastet er forelagt Produksjonsdyrveterinærers forening for uttalelse 

og basert på deres tilbakemeldinger har Veterinærforeningen følgende 

kommentarer. 

 

Lidokel har blitt brukt etter kaskaderegel på produksjonsdyr i Norge hittil, 

men har hatt unntak fra regelen om 7 dagers tilbakeholdelse på melk og 28 på 

kjøtt. Tilbakeholdelsen har vært 0 dager på melk og 1 dag på kjøtt. 

På grunn av ny dokumentasjon om helseskadelige (karsinogene) 

legemiddelrester i kjøtt/melk foreslås dette unntaket opphevet. Det foreslås 

en tilbakeholdelse på melk på 15 døgn og 28 dager på kjøtt.  

 

I tillegg til den nye dokumentasjonen på human helserisiko av 

legemiddelrester vises det til at Procamidor har kommet på markedet. 

Preparatet er registrert for produksjonsdyr, med mange av de samme 

indikasjoner som Lidokel. Ulemper med Procamidor: Mindre potent (større 

mengde trengs). Ikke tilsatt adrenalin. Kortere effekt. Dårligere 

spredningsegenskaper. Allergent.  

 

Basert på faglige vurderinger mener Veterinærforeningen at Lidokel fortsatt 

bør være førstevalget fremfor Procain ved en del type behandlinger av 

matproduserende dyr i Norge av hensyn til dyrehelse og dyrevelferd. Dette 

vil kunne gjelde ved kastrering av gris og avhorning av kalv; ved 

epiduralanestesi med «hard» fødselshjelp, haleamputasjon og skjede/bør 

fremfall; avhorning av eldre dyr der det er indisert; operasjoner med 

ledningsanestesi; lokalbedøvelse. 

 

Konklusjon: 

Det er viktig at Lidokel fortsatt er tilgjengelig for bruk i 

produksjonsdyrpraksis, fordi tilgjengelige alternativer ikke har like god effekt 
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Veterinærens faglige vurdering må avgjøre hvilket lokalanastetikum som er 

hensiktsmessig å bruke i hvert enkelt tilfelle. 

 

Tilbakeholdelse på melk (15 døgn) og kjøtt (28 døgn) må settes av 

mattrygghetsmessige forhold. Konsekvensen blir i noen tilfeller økt kostnad 

for bonden. Alternativer er avliving (f.eks løpedreining) eller nødslakt 

(fødselshjelp/keisersnitt).  

 

Dyrevelferd (tilstrekkelig lokalbedøvelse) må komme foran bondens 

økonomi.  

 

 

Med hilsen 

 

Ellef Blakstad 

fagsjef, Den norske veterinærforening 


