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Matt ilsynet

AVGJØRELSE I KLAGESAK - TILSYN MED FORSKRIVNING
Vi viser til klage fra deg, fremsatt av din advokat i brev datert 19. mai 2017.
Mattilsynet legger til grunn at klagen er fremmet i rett tid og at vilkårene for åta klagen under behandling
er oppfylt.
Klageinstansens kompetanse i klagesaker fremgår av forvaltningsloven § 34. Vi kan prøve alle sider av saken
og omgjøre, oppheve eller stadfeste vedtakene som er gjort.
Mattilsynets hovedkontor har opphevet ett av vedtakene i din tilsynssak. To vedtak er stadfestet, men
ordlyden er endret på ett av de vedtakene.

Sakens bakgrunn
Vi viser her til innsendt dokumentasjon med kommentarer fra deg som ansvarlig for
legemiddelbehandlingen. Vi viser og til redegjørelse fra regionen i vedtak datert 3. mai 2017 med utdrag av
vesentlige opplysninger fra dokumentasjonen. Endelig viser vi til klagen din som også omtaler deler av
faktum lagt til grunn I saken. VI gjengir dette I korte trekk nedenfor og viser ellers til dokumentasjonen.
Du er fiskehelsebiolog og ansatt i ledende stilling i fiskehelsetjenesten Åkerblå. Du var ansvarlig for
forskrivingen som vurderes i denne saken. Saken gjelder spesielt to legemiddelbehandlinger i oktober 2015
på lokalitet 13570 Ulværholmen. Lokaliteten ligger ved Hitra og driftes av oppdrettsselskapet Lerøy.

Helse- og /usestatus
Lerøy satte ut
i fisk i november (uke 49) 2014 på lokaliteten Ulværholmen. Det var forhøyet
dødelighet vintermånedene januar-mars på denne lokaliteten, men dette avtok mot våren. Foruten
månedene januar-mars lå dødeligheten mellom 0,08% - 0,56% til og med september.
Lokaliteten Ulværholmen ligger nær en annen lokalitet som også driftes av Lerøy. Røytholmen Øligger like
ved. Status på de to anleggene har vært noenlunde tilsvarende og har etter det vi forstår blitt fulgt opp
rimelig likt. Begge lokalitetene sleit i perioden med luseoverskridelser og sykdom som gjorde
behandlingstiltak utfordrende.

Mattllsynet
Seksjon fiskehelse og flskevelferd

Saksbehandler: Rune Tjøsvoll
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

w-.matt,lsynet.no
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Lokalitetene fikk i juni 2015 konstatert PL> på fisken.
Ulværholmen hadde overskridelser på lakselus i uke 32 og 33, med reduserte nivåer i de påfølgende uker.
Fra uke 39 og utovervar det igjen klare overskridelser med 2,35 voksne hunnlus i uke 42 som
høyeste nivå. Lokaliteten lå over gjeldende lusegrense i uke 39 til 44.
I oktober døde ca. i
I fisk i forbindelse med behandlingstiltak. Blant annet er det anslått at
døde første uken etter siste behandling i oktdber 2015.

I fisk

Fisken var ved begge behandlingene vurdert som svak på grunn av sykdom og håndtering.

Behandlingshistorikk
Det ble satt ut rensefisk på Ulværholmeh i uke 30 (ca 2 000 bergnebb) og uke 40 (ca 35 000 grønngylt og
berggylt).
Det er ikke registrert behan'dling med ikke-medikamentelle metoder på lokaliteten i perioden, men det
fremgår av saksopplysningene at det skal være gjort forsøk med (ferskvann/Skamik) som ble avbrutt av
fiskevelferdsmessige årsaker.

I den aktuelle halvårsperioden (01.05.15-31.10.15) var behandling med legemiddelbruk som følger på
Ulværholmen (forskrivninger uthevet er omfattet av tilsynssaken):

05.08.15
05.08.15
28.09.15
01.10.15
01.10.15
12.10.15
12.10.15
28.10.15
28.10.15
28 ..10.15

Deltametrin
Azametifos

H202
Azametifos
Deltametrin
Azar:netifos
Deltametrin
H202
Azametifos
lsoeugenol

Den nærmere bakgrunn og hvilke vurderinger som ble gjort før de aktuelle behandlingene er beskrevet og
oppsummert i regionens vedtak datert 3. mai 2017 på side 2-6. Oppsummeringen er basert på innsendt
dokumentasjon fra deg. Vi viser til denne og gjentar ikke alle detaljene i dette her.
Mattilsynets region Midt fattet på denne bakgrunn flere vedtak, jf brev datert 3. mai 2017. De påklagede
vedtakene lyder slik:

Bruk av kombinasjonsbehandlinger med azametifos og pyretroider eller hydrogenperoksid og azametifos,
pyretroider eller hydrogenperoksid og isoeugenol må opphøre inntil det foreligger vitenskaplig
dokumentasjon eller etterprøvbare og kontrollerte forsøk som dokumenterer at bruk er forsvarlig med
hensyn til mattrygghet, miljøet, fiskeve/ferd og resistens.
Forskrivning av hydrogenperoksid (H202} og Alpha Max® til syk fisk må opphøre straks.
Du må sikre at medhjelpere kan utføre oppgavene ved behandlinger forsvarlig.
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Klagen

I klagen er det anført en rekke grunnlag for påstand om ugyldighet og vi gjengir og oppsummerer i korte
trekk hoveddelene i dette nedenfor:
•

vedtaket bygger på feile faktiske og rettslige forutsetninger. Bl.a. vises det i klagen til at
o Mattilsynet ikke kan begrense den frie forskrivningsretten og at fiskehelsepersonell har
anledning til å utvise et terapeutisk skjønn ved bruk av legemidler
o preparatomtalen i beste fall kan anses som en sannhet med modifikasjoner
o praksis bygger på positive erfaringer også med hensyn til dyrevelferd
o Mattilsynet har vært kjent med legemiddelpraksisen i lengre tid uten å reagere
o det ikke er anledning for forvaltningen til å bygge på «føre var» - prinsipp m.t.p. miljø og
mattrygghet uten at det samtidig vises til holdepunkter for økt risiko
o lakselusforskriften legger føringer for lusebekjempelse og miljøpåvirkning som også må ha
betydning for praksis hos fiskehelse personell
o vedtaket vedrørende bruk av legemidler på syk fisk er altfor generelt utformet
o vedtaket har feilaktig lagt til grunn at isoeugenol ble brukt sammen med andre legemidler

•

dyrehelsepersonelloven gir ikke tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for påleggene som er gitt

•

du har hatt gode nok rutiner for å sikre en forsvarlig gjennomføring ved bruk av medhjelper og
Mattilsynet har brukt feil rettslig grunnlag vedrørende medhjelper.

•

forvaltningspraksisen er lite hensiktsmessig ettersom den rammer enkeltindivider vilkårlig. Inngrep
av denne art heller bør gjøres i forskrifts form.

•

du er krenket av tilsynet og måten det er gjort på. Det vises til at saken er ensidig, usaklig og
feilaktig fremstilt, og at Mattilsynet ved sin framferd er stigmatiserende. Mattilsynet opptrer ikke i
tråd med god forvaltningsskikk.

Regionens oversendelse til klageinstans

Regionen er uenig med deg på de vesentlige punktene, det vises til oversendelsesbrevet som kommenterer
dette mer konkret. Regionen avviser at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil av betydning for gyldigheten
av vedtaket. De mener det ikke kan være feil å vise til retningslinjen fra hovedkontoret i saksbehandlingen
og at vedtaket måtte blitt det samme uansett. De avviser også påstanden om dårlig forvaltningsskikk og
mener vedtaket er både nødvendig og forholdsmessig, samt at de mener du er behandlet på lik linje med
fiskehelsepersonell i øvrige tilsynssaker i legemiddelkampanjen.
De mener videre at bruk av legemidler over tid ikke kan bety at ulovlig praksis skal fortsette og at det ikke
var tilstrekkelig faglig grunnlag for «off label» bruk av legemidler i dette tilfellet. Regionen mener
forskrivning utenfor indikasjon og anbefalingene i preparatomtalen må ha et bedre faglig grunnlag enn
tilfelle var i denne saken. De viser til at legemiddelbruken må være trygg med hensyn til mattrygghet,
fiskevelferd og miljø, og at det må tas hensyn til utvikling av resistens.
Videre er det uttalt fra regionen at legemiddelbruk ikke bør være førstevalget og at manglende
slaktekapasitet hos oppdretter ikke kan rettferdiggjøre uforsvarlig legemiddelbruk. Når fiskehelsepersonell
ikke kan iverksette forsvarlige medikamentelle eller ikke-medikamentelle tiltak, er det dyreeieres ansvar å
ivareta dyrevelferden i form av avliving, slakting og/eller andre driftsmessige tiltak.
Aktuelt regelverk

LOV 15.juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)
LOV 19.des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
LOV 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
FOR-2007-01-16 nr. 50 Forskrift om bruk av legemidler til dyr
FOR-1998-04-27 nr. 455 Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
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(rekvireringsforskriften)
FOR 2009-07-03 nr. 971 Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til
dyr (forskrift om legemidler til dyr)
FOR 2000-01-27 nr. 65 Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske
næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften)
FOR 2006-02-20 nr. 229 Forskrift om journal for dyrehelsepersonell (forskrift om journal for
dyrehelsepersonell)
FOR-2012-12-05 nr. 1140 Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg
(lakselusforskriften)

Forsvarlighet
Krav til faglig forsvarlighet utgjør den rettslige rammen for vurderingen av forskrivning og bruk av
legemidler. Veterinærer og fiskehelsebiologer har samme krav til forsvarlig praksis. Forsvarlighetskravet
fremgår tydeligst av dyrehelsepersonelloven § 23:

Dyrehelsepersonell plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og skal herunder
1. holde sine relevante faglige ferdigheter og kunnskaper ved like,
2. være bevisst egne faglige begrensninger,
3. sikre kvaliteten på sine tjenester og påse at virksomheten og tjenestene planlegges og utføres i
samsvar med allment aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift,
4. dersom pasientenes tilstand krever spesiell behandling som en ikke behersker selv, henvise dyreeieren til
annet dyrehelsepersonell som har nødvendig kyndighet og utstyr og
5. gjøre seg kjent med de reglene som gjelder og følge de bestemmelsene som er gitt for utøvelse
av egen virksomhet.
Dyrehelsepersonellovens krav til forsvarlig praksis er en rettslig standard som innebærer at
dyrehelsepersonell må utvise nødvendig aktsomhet og innrette egen virksomhet etter gjeldende regelverk
og faglige normer.
Mer generelle forventninger til dyrehelsepersonell finner vi også i dyrehelsepersonelloven § 12. Den
beskriver viktige forpliktende hensyn og mål for arbeidet til dyrehelsepersonell. Bestemmelsen i dhpl § 12
lyder slik:
Dyrehelsepersonells plikter innen sitt fagområde er

1. å arbeide for velferd og sunnhet hos dyr, herunder viltlevende dyrebestander,
2. å medvirke til etisk og miljømessig forsvarlig dyrehold,
3. å verne samfunnet mot fare og skader forårsaket av dyresjukdommer eller av næringsmidler og
produkter av animalsk opprinnelse
Viktig for forståelsen av de to nevnte bestemmelser i dyrehelsepersonelloven er også
formålsbestemmelsen i dyrehelsepersonelloven § 1:

Lovens formål er å bidra til at dyrehelsepersonell utøver forsvarlig virksomhet og dermed bidrar til god
dyrehelse, forsvarlig dyrevern, trygg mat og ivaretakelse av miljøhensyn.
Også dyrevelferdsloven stiller krav til forsvarlig praksis, jf. § 9 om dyrevelferdsmessig forsvarlig medisinsk
og kirurgisk behandling. Bestemmelsens første ledd lyder slik:

Medisinsk og kirurgisk behandling skal utføres på en dyreve/ferdsmessig forsvarlig måte og ivareta
dyrets funksjonsevne og livskvalitet.
Dette kravet, som også omfatter medikamentell behandling av fisk, innebærer bl.a. at det skal velges en
behandling som er egnet til å ivareta det aktuelle dyrets funksjonsevne og livskvalitet. Dersom det er
tvilsomt om behandling kan gjennomføres på en slik måte, kan det være nødvendig å avlive dyret.
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Det følger av ovenstående at dyrehelsepersonell også må sikre mattryggheten når de forskriver legemidler
til matproduserende dyr, jf. også matloven § 16. Etter rekvireringsforskriften § 5-11 skal fastsatt
tilbakeholdelsestid skrives på resepten. Det er fiskehelsepersonellet som skal fastsette
tilbakeholdelsestiden basert på de faktiske omstendighetene rundt behandlingen og med utgangspunkt i
anbefalinger fra pakningsvedlegget. Dette er ellers mer konkretisert ved kravene i Forskrift om bruk av
legemidler til dyr§§ 4 og 5 som stiller krav til bruk av godkjente legemidler og bruk av tilbakeholdelsestider
(karantene). Forskriften er bl.a. hjemlet i matlovem §§ 16 og 19 om hhv mattrygghet og dyrehelse,
dyrevelferdsloven § 9 om dyrevelferdsmessig forsvarlig medisinsk behandling, samt§§ 18, 23 og 24 i
dyrehelsepersonelloven.
Bestemmelsen i forskriftens § 4, 1 og 2 ledd lyder:

Veterinærer og fiskehelsebiologer kan bare bruke legemidler som er godkjent for den aktuelle dyrearten og
den aktuelle indikasjonen.
Dersom det ikke er godkjent et legemiddel i Norge som nevnt i foregående ledd, kan veterinæren eller
fiskehelsebiologen bruke et annet legemiddel i henhold til bokstava, b eller c. Dette gjelder bare dersom
bruken av legemidlet er nødvendig for å unngå unødig lidelse hos dyr eller andre tungtveiende grunner taler
for det.
1. Veterinæren eller fiskehelsebiologen kan bruke legemidler som er godkjent i Norge for bruk på andre
dyrearter eller til samme dyreart, men til en annen indikasjon.
2. Dersom det ikke finnes et legemiddel som nevnt i bokstava, kan veterinæren eller
fiskehelse biologen bruke legemidler i. som er godkjent i Norge for bruk til mennesker, eller
ii. som er godkjent i et annet EØS-land for bruk til samme dyreart eller andre dyrearter og ved samme
indikasjon eller andre indikasjoner.
3. Dersom det ikke finnes et legemiddel som nevnt i bokstavene a eller b, kan veterinæren eller
fiskehelsebiologen bruke et apotekfremstilt legemiddel.
Bestemmelsen om tilbakeholdelsestider i § 5, 1. til 3. ledd lyder:

Veterinærer og fiskehelsebiologer kan bruke legemidler etter unntaksbestemmelsene i§ 4 annet ledd til
matproduserende dyr i bestemte dyrehold dersom de farmakologisk virksomme stoffene i legemidlet er
tillatt brukt etter forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra
dyr og veterinæren eller fiskehelsebiologen fastsetter en passende tilbakeholdelsestid som dyreholderen
skal overholde, jf. matloven§ 16.
Legemidler som brukes til matproduserende dyr etter§ 4 andre ledd bokstav b nummer ii, skal være
godkjent i et annet EØS-land for bruk til matproduserende dyr. Dette gjelder ikke vaksiner.
Dersom det på legemiddelpakningen ikke er angitt noen tilbakeholdelsestid for den aktuelle dyrearten, skal
veterinæren eller fiskehelsebiologen fastsette en tilbakeholdelsestid som ikke er kortere enn:
.... d) 500 døgngrader for fisk.
For å sikre trygg mat er det satt maksimumsverdier (MRL) for hvor mye rester det kan være i fisken før den
slaktes. Grenseverdiene (MRL) fastsatt i forordninger fra EU er gjort gjeldende gjennom Forskrift om
legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.
Hensynet til resistensutvikling ved legemiddelbruk er også av de sentrale hensyn dyrehelsepersonell må
vektlegge ved legemiddelbruk. Mattilsynet legger til grunn at dette kan utledes direkte av
aktsomhetskravet i matloven § 19, 1. ledd som lyder:
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Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av
smittsom dyresykdom.
I forarbeidene til bestemmelsen er det forutsatt at det skal utvises særskilt aktsomhet bl.a. ved
«disposisjoner som medfører økt risiko for sykdomsutvikling eller smittespredning også i allerede smittede
anlegg/dyrehold og bestander».
Mattilsynet legger til grunn at uforsvarlig bruk av legemidler mot lakselus med nedsatt effekt kan bidra til
økt sykdomsutvikling og smittespredning av lakselus. Lakselusforskriften § 9 tar nettopp sikte på å
forebygge mot resistensutvikling. Bestemmelsen forutsettes godt kjent blant fiskehelsepersonell da
lakselusområdet er i kjernen av virksomheten deres og bestemmelsen delvis er direkte rettet mot
autorisert fiskehelsepersonell. Lakselusforskriften er hjemlet i matloven § 19.

Journal
Dyrehelsepersonell som yter dyrehelsehjelp skal dokumentere virksomheten i sin egen journal. Hensikten
er først og fremstå sikre forsvarlig dyrehelsehjelp, men også å sikre dokumentasjon for hva som er gjort slik
at dette senere kan brukes i andre sammenhenger, for eksempel som bevis i en rettssak eller tilsynssak.
Krav til journalføring følger av dyrehelsepersonelloven § 24, 2. ledd:
Dyrehelsepersonell skal føre ordnede opptegnelser over sin virksomhet. Opptegnelsene skal føres
i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde fullstendige opplysninger om pasienter og deres
behandling, samt opplysninger som er nødvendige for å oppfylle melde- og rapporteringsplikten etter
tredje ledd. Opptegnelsene kan kreves framlagt som bevis i en rettssak eller administrativ sak om
vedkommende sin virksomhet.
Krav til journalføring er utdypet i forskrift om journal for dyrehelsepersonell, jf. særlig §§ 4 og 5:
§

4. Journalens innhold

Journalen skal inneholde opplysninger om:
aj Pasientenes art, antall og identitet, eventuelt tilhørighet til identifiserbar pasientbesetning dersom dyret
ikke kan identifiseres på annen måte.
b) Navnet på og adressen til pasientens eier eller innehaver, samt nødvendig opplysninger om andre som
eventuelt har rekvirert dyrehelsehjelpen eller har representert eier eller innehaver i forbindelse med
dyrehelsehjelpen.
c) Hvilket dyrehelsepersonell som har hatt ansvaretfor dyrehelsehjelpen og hvilket annet dyrehelsepersonell
som har deltatt i dyrehelsehjelpen.
d) Tidspunktene for henvendelser om dyrehelsehjelp, dyrehelsehjelpen og journalføringen.
e) Henvendelser om dyrehelsehjelp og dyrehelsepersonellets svar på slike henvendelser.
f) Anamnese, undersøkelser, kliniske funn, diagnoser og behandling.
g) Rekvirering og bruk av legemidler, herunder legemidlets navn og varenummer, dosering og varigheten av
legemiddelbruken.
h) Pleie og annen oppfølging som ledd i dyrehelsehjelpen, herunder planer og instruksjoner om videre
behandling.
i) Ti/bakeholdelsestider for kjøtt, melk, egg og fisk som dyrehelsepersonellet har fastsatt ved bruk av
legemidler.
j} Om pasientens eier eller innehaver har nektet dyrehelsehjelp.
k) Om pasientens eier eller innehaver har krevd innsyn eller retting og om kravene har blitt innfridd.
Manglende innfrielse av kravene skal begrunnes.
I} Forhold som svekker velferden til pasienten eller andre dyr.
m) At dyrehelsepersonellet har gitt politiet, Mattilsynet eller dyrevernnemnda opplysninger fra journalen.
n) Opplysninger om dyr og dyrehelsehjelp som dyrehelsepersonellet er forpliktet til å dokumentere eller
rapportere til offentlig myndighet.
§ 5.Journalens form, språk og autentisitet
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Journalen skal være samlet, skriftlig og utformet på en måte som gjør de journalførte opplysningene lett
tilgjengelige for dyrehelsepersonellet, pasientens eier og innehaver og Mattilsynet. Det skal være enkelt å
finne og hente ut de samlede opplysningene knyttet til bestemte pasienter, pasientbesetninger,
dyrehelsepersonell, eiere og innehavere. Opplysningene skal kunne framstilles kronologisk.
Journalen skal fortrinnsvis skrives på norsk. Dansk, svensk og engelsk kan benyttes i den utstrekning
det er forsvarlig. Det samme gjelder bruk av latinske faguttrykk og alminnelige, faglige forkortelser. I
særlige tilfeller kan Mattilsynet gi tillatelse til å benytte annet språk.
Nedtegne/sene i journalen skal gjøres uten ugrunnet opphold etter at dyrehelsehjelpen er gitt. Hver
nedtegnelse skal signeres.
Hjemler for utøvelse tilsynsmyndighet og vedtak:
Ovenfor er anført en rekke materielle rettslige grunnlag som underbygger Mattilsynets forventninger til
forsvarlig legemiddelbruk fra fiskehelsepersonell. Mattilsynet skal føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for
å gjennomføre dette regelverket. Vi mener at følgende lov- og forskriftshjemler gir slik tilsyns- og
vedtaksmyndighet:
Matloven § 23
Dyrevelferdsloven § 30
Dyrehelsepersonelloven § 24
Forskrift om legemidler til dyr§ 5
Forskrift om bruk av legemidler til dyr§ 7
Restkontrollforskriften § 20
Journalforskriften § 10
Hovedkontorets vurdering

Mattilsynets hovedkontor er enig i mye av vurderingene fra regionen som fremkommer i vedtaket datert

03.05.17. Vi ser ikke grunn til å gjenta alle vurderingene her, men velger å kommentere
•

De sentrale punktene klager har tatt opp

•

De punktene hvor vi er helt/delvis uenig med regionen

•

De punktene vi særlig vektlegger i begrunnelsen og vil utfylle noe mer

1.) Den frie forskrivningsretten og «off fabel» bruk av legemidler
Veterinærer og leger har såkalt «fri forskrivningsrett». Den frie forskrivningsretten innebærer at forskrivere
har et handlingsrom ved forskrivning av legemidler. Autorisert fiskehelsepersonell kan forskrive legemidler
til fisk, basert på eget faglig skjønn og kjennskap til fisken, så langt behandlingen ellers er innenfor lovlige
rammer. Det innebærer f.eks. at de i prinsippet kan fravike veiledende faglige normer eller
pakningsvedleggets anbefalinger i en enkeltstående behandling. Det skal mye til for at andre, f.eks.
tilsynsmyndigheter eller apotek1, skal kunne gripe inn og overprøve en forskrivning under en pågående
behandling. Den frie forskrivningsretten betyr imidlertid ikke at man er uten ansvar for den behandlingen
man gjennomfører. Det er helt normalt, både i human- og veterinærmedisin, at dyrehelsepersonell blir ført
tilsyn med og kan møtes med ulike former for virkemiddelbruk etter en behandling med legemidler. Det
avgjørende spørsmålet er i så måte om behandlingen var i tråd med faglig god praksis og dermed forsvarlig
på det tidspunkt den ble utført.
Vi er enig med klager i at Mattilsynet ved sin tilsynsaktivitet ikke uten videre kan begrense den frie
forskrivningsretten. Derfor har vi også gjort det klart gjentatte ganger at Mattilsynets vedtak ikke
innebærer noe generelt og absolutt forbud mot bestemte behandlingsformer eller formell avgrensning av
den terapeutiske tilnærmingen, jf. også vårt brev datert 23. juni 2017 med oppsettende virkning av klage i
denne saken. Se mer om dette under pkt. 10 nedenfor.

1

Apotekloven § 6-2
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Som klagen er inne på, kan inngrep i den frie forskrivningsretten gjøres gjennom regelverk. Det er
departementet som eventuelt vil vurdere behovet for dette. Mattilsynet er, som regionen har redegjort for,
generelt skeptisk til å detaljregulere forskrivning av legemidler og derigjennom begrense den frie
forskrivningsretten. Slik vi ser det, er det prinsipielt viktig å ha handlingsrommet som ligger i den frie
forskrivningsretten, jf. pkt. 8 nedenfor.
Det kan se ut som om klager mener at myndighetsutøvelse med vurderinger og faglige normeringer,
eventuelt bare bør gjøres i form av regelverk. F.eks. at vår kritikk av kombinasjonsbehandlinger eller annen
«off label» bruk av legemidler bør ha klarere grunnlag i detaljerte forskrifter. Vi er uenig i dette. Den frie
forskrivningsretten må sees i sammenheng med dynamikken som ligger i forsvarlighetskravet og normene
for faglig god praksis. På områder som dette, med stadig ny fagkunnskap, vil detaljregelverk etter vår
vurdering være uheldig. Bl.a. fordi det tar lang tid å endre regelverket, mens fagkunnskapen kan endres
nærmest over natten. Det er svært viktig for dyrehelsepersonell (og humanpersonell) å kunne handle i tråd
med beste kunnskap til enhver tid. Dette er en av de viktige grunnene til at dette området reguleres
gjennom dynamiske rettslige standarder som kravet til forsvarlighet.
«Off label»-behandlinger er ikke uvanlig, verken i human eller veterinærmedisin. På begge områder er
imidlertid praksisen problematisert og omdiskutert. At det ikke er uvanlig eller ulovlig med «off label» bruk
av legemidler, innebærer ikke at slik behandling uten videre er å anse som faglig god praksis. Det er tvert
imot god grunn til å være mer forsiktig enn ellers, da forskriver i slike tilfelle~ bruker legemidlene på en
måte som ikke er dokumentert forsvarlig i godkjenningsprosessen og som i utgangspunktet innebærer en
større risiko for dyrevelferd, miljø og mattrygghet. Siden bruken ikke er i tråd med anbefalt bruk, medfører
det et større ansvar for foreskriver. I klagen synes du å bagatellisere betydningen av pakningsvedleggene og
sier at disse utgjør en «sannhet med modifikasjoner». Mattilsynet anbefaler at du bør være svært varsom
med en slik holdning, med mindre du har et annet godt faglig grunnlag å bygge på.
Klager viser videre til at erfaringsbaserte terapeutiske tilnærminger er normalt i praksis og at dette ikke er å
anse som forsøk. Mattilsynets hovedkontor er enig i at den terapeutiske tilnærming som ligger innenfor
rammene av god praksis ikke kan anses som forsøk slik vi normalt bruker dette begrepet. Ikke ethvert avvik
fra pakningsvedlegget vil med andre ord kunne anses som eksperimentell bruk av legemiddel. Etter vår
vurdering må det imidlertid gå en grense for hva en kan tillate seg uten god dokumentasjon. En slik grense
er faglig god praksis. Skal vi .bevege grensene for god praksis ved ordinær rutinemessig legemiddelbruk,
holder det ikke med usystematisert erfaring som ingen kan etterprøve, eventuelt erfaring som er sprikende.
Den rutinemessige «off la bel» bruken av legemidler vi har sett dominere i oppdrettsnæringen, må i det
minste bygge på dokumentasjon som lar seg vurdere og etterprøve av tilsynsmyndigheter og andre, og som
bygger på anerkjente metoder. Rutinemessig legemiddelbruk som ikke har god faglig forankring og kun
bygger på erfaringer som ikke er systematisert og ikke kontrollerbare, har etter vår vurdering et klart
eksperimentelt preg.
Behandlingen med kombinasjon av lsoeugenol, H202 og azametifos er et godt eksempel på ovennevnte. Vi
har ikke sett anerkjent dokumentasjon for denne bruken. Selv om det advares mot kombinasjonsbruk i
pakningsvedlegg er imidlertid legemidlene brukt i kombinasjon. Bruken har heller ikke erfaringsmessig vist
seg egnet, jf. dokumentasjon fra Åkerblå. Likevel fortsatte praksisen på et mer eller mindre rutinemessig
nivå. Det er vanskelig å se på dette som annet enn klinisk praksis med et eksperimentelt preg over seg.

2.) Mattrygghet
En av de viktigste oppgavene for fiskehelsepersonell som forskriver legemidler er å vurdere og fastsette
tilbakeholdelsestid for fisk som er behandlet. Dette skal sikre at grenseverdiene for legemiddelrester i fisk
overholdes.
Hovedkontoret mener fiskehelsepersonell alltid må gjøre egne vurderinger av tilbakeholdelsestiden - også
ved «on la bel» legemiddelbruk. Fiskehelsepersonell bør unngå en «mekanisk» tilnærming til det å fastsette
en tilbakeholdelsestid. Selv om det er anbefalte tilbakeholdelsestider i godkjent pakningsvedlegg, vil
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konkrete forhold kunne tilsi at det må gjøres justeringer. F.eks. kan temperaturforhold eller fiskens
helsestatus tilsi at det må settes lengre tilbakeholdelsestid.
Ved «off label» legemiddelbruk kan det være enda viktigere med selvstendig vurdering av
tilbakeholdelsestiden. I legemiddelkampanjen har vi erfart at mange setter en tilbakeholdelsestid
tilsvarende minimum tilbakeholdelsestid som gjelder ved bruk av ikke godkjente legemidler, dvs. 500
døgngrader. Dette er ofte, men ikke alltid, tilstrekkelig og vi kan derfor heller ikke akseptere en praksis der
fiskehelsepersonell uten egen vurdering setter en slik tilbakeholdelsestid.
Budskapet vårt er altså at fiskehelsepersonell må gjøre egne vurderinger basert på kunnskap om
temperaturforhold, legemiddelets egenskaper, metabolismen og mulighet for akkumulering ved gjentatt
behandling med stoffer med lang halveringstid. Det bør også være en sikkerhetsmargin.
Uansett skal vurderingene av tilbakeholdelsestid journalføres og fastsatt tilbakeholdelsestid skal fremgå av
resepten. Vurderingene dokumenteres i journal.
I klagen er det vist til at du har fulgt råd fra Mattilsynet om å sette den lengste av de anbefalte
tilbakeholdelsestidene, dersom flere legemidler ble brukt i kombinasjon. Vi er enig i at den informasjon
Mattilsynet ga på dette punktet kunne misforstås, jf. brevet du har vedlagt fra Mattilsynet. Det beklager vi.
Grunnlaget for å kritisere deg på dette punktet mener vi derfor er klart svekket. Utgangspunktet for din del
må være at det er tilstrekkelig aktsomt av deg å følge faglig myndighet sine råd. I tilsynssaken vil vi likevel
vurdere den faglige tilnærmingen til dette, slik at du kan tilpasse og korrigere din praksis.
I klagen heter det at man ikke kan bruk et «føre var» - prinsipp ved mattrygghetsspørsmål. Dette er vi ikke
enig i. Vi kan ikke drive med «etterpåklokskap» med hensyn til mattrygghet og det må legges til grunn at
praksis som hovedregel skal være kunnskapsbasert. Når anbefalte tilbakeholdelsestider fastsettes i
godkjent pakningsvedlegg dokumenteres mattrygghet med vitenskapelige data og det brukes en
sikkerhetsmargin for å være helt trygg på at legemiddelrestene er under grenseverdiene (MRL) når bruken
er i tråd med rammene i pakningsvedlegget.
Også når fiskehelsepersonell bruker legemidler «off la bel» og følgelig må gjøre egne vurderinger av
tilbakeholdelsestid, skal mattryggheten sikres. Dersom fiskehelsepersonell ikke er trygg på at
legemiddelrestene er under grehseverdiene ved sin vurdering av tilbakeholdelsestid, må det anbefales for
oppdretter at det tas ut et representativt antall reststoffanalyser.
Mattilsynet har de seinere årene gjort stadig flere påvisninger av legemiddelrester i våre
overvåkingsprogram. Disse påvisningene er fortsatt under grenseverdiene, men er likevel et uttrykk for at
praksis hos fiskehelsepersonell med fastsetting av tilbakeholdelsestider begynner å bli et problem. Selv om
vi ikke kan legge avgjørende vekt på det her (det er mer et problem for næringen) gjør vi oppmerksom på at
enkelte store land som importerer norsk fisk ikke har tilsvarende grenseverdi som EU, og derfor heller ikke
vil akseptere mindre påvisninger.
3.) Miljøhensyn

I klagen vises det til at Mattilsynet ikke kan legge inn et «føre var» - prinsipp når det gjelder miljøhensyn
uten samtidig å vise til kjent risiko.
Vi vil for det første påpeke at det å tilføre kjemikalier i form av legemidler til miljøet i utgangspunktet utgjør
en kjent risiko for miljøpåvirkning. Derfor er det også strenge krav til dokumentasjon for miljøpåvirkninger
ved godkjenningen av legemidler hos Statens legemiddelverk.
Når et legemiddel brukes «off la bel» gjøres det vanligvis for å øke effekten på lakselus, typisk ved resistens.
Det kan f.eks. innebære at fiskehelsepersonellet har økt dosering eller brukt legemidler i kombinasjon.
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Dersom legemidlene er forventet å ha økt effekt mot. lakselus, er det ikke urimelig å anta det også kan ha
slik effekt på såkalte «non target» organismer. Mattilsynet mener dette på generelt grunnlag tilsier økt
aktsomhet, ikke redusert aktsomhet. Brukes legemidler rutinemessig <<off label» må det derfor også
forventes å være et solid faglig grunnlag for dette. Vi kan m.a.o, ikke akseptere omfattende rutinemessig
«off label» bruk av legemidler i miljøet, uten kunnskap og vurdering av hvilke effekter det vil kunne påføre
miljøet. Uten gode faglige holdepunkter vil det være umulig for fiskehelsepersonell å avveie ulempene ved
miljøpåvirkning opp mot fordelene ved behandling.
Når det gjelder de konkrete behandlingene mener vi de.t også var kjent risiko ved disse. Bruken av den
såkalte kombinasjonsmetoden hadde på dette tidspunkt blitt omtalt i faglige fora og medier med omtalt
risiko for effekter på miljøet. Bruken av H202 hadde på dette tidspunktet nådd en topp med stort forbruk
og flere problematiserte dette. I 2015 kom det risikovurderinger fra Havforskningsinstituttet sorn indikerte
at H202 kunne ha uforutsette miljøeffekter. Fiskeridirektoratet tok i begynnelsen av 2015 initl.ativ til å
regulere bruken, på tross av at den hadde vært ansett som en av de mer miljøvennlige metodene. For øvrig
er miljørisiko også omtalt i pakningsvedleggene til de. aktuelle. legemidlene.

4.) Dyrevelferd - legemiddelbruk og kontraindikasjoner
Behandling av fisk på tross av kontraindikasjoner skal som hovedregel ikke skje og må eventuelt begrunnes
svært godtog dokumenteres ijournal. Kontraindikasjonene er forhold·sorn sterkt taler imot behandling,
som regel av hensyn til velferd og helse hos dyret. Det er altså tale om en kj~nt. økt risiko for å skade fisken
ved behandling på tross av kontraindikasjoner;
Både Alpha Max og hydrogenperoksid ble her brukt på tross av kohtraindikasjoner på kjentsvak og syk fisk .
.Det gjør det ikke bedre at legemidlene ble brukt i kombinasjon i tillegg, på tross av at det også advares mot
dette i pakningsvedlegg. I evalueringen en l!ke etterpå er det oppgitt at I
I fisk døde.
Vi oppfatter det slik at du i utgangspunktet vurderte behandlingen som faglig svært problematisk, men at
du var i «skvis>>. Det var angivelig stort påtrykk fra oppdretter og dere la til grunn at alternativene ikke var
akseptal:>le.
Vi er i all hovedsak enig i regionens vurdering av din og oppdretters rolie på dette punktet. Det er ditt
hovedansvar å sørge for forsvarlig behandling og avstå fra behandling dersom det ikke er forsvarlig. Om du
fortsetter en slik praksis risiRerer du å bli møtt med sterkere virkemidler, jf. også epostom
kombinasjonsbruk av legemidlerfra Region Midt ved Aud Skrudland datert 14. mars 2016.
Vi må her legge til at Mattilsynet over lang tid har oppfordret oppdrettere til å styrke beredskapen i forhold
til lakselus. Det er klart forutsigbart med påslag av lakselus, og særlig i oppdrettstette områder. Når fisken
har PD, noe som i dette tilfellet hadde vært kjent i mange måneder, tilsier også det økt beredskap for
tilfelle av lakselus og risiko med håndtering. Videre var det i forkant gjort andre behandlingsforsøk som
viste at fisken var svak og lite egnet til å bli utsatt for påkjenninger ved håndtering og behandling.
Problemene kom altså ikke «over natten». Manglende forebygging og beredskap fra oppdretter kan som
hovedregel ikke forsvare at fiskehelsepersonell rutinemessig forskriver og bruker legemidler på uforsvarlig
vis. Selv om oppdrettsnæringen er ønsket og det er snakk om en viktig matproduksjon, må det også gå .en
grense også for hva fiskehelsepersonell skal innlate seg på. Om oppdrettere ikke klarer å ivareta
fiskevelferd og krav til lakselusnivå, vil det kunne bli nødvendig for forvaltningen å gripe Inn med
nødvendige tiltak overfor vedkommende. I gitte tilfeller vil du kunne ha en varslingsplikt til Mattilsynet
dersom forholcfene går utover det akseptable.

5.) Lakselusforskriftens betydning
I klagen sies det at det er «merkelig» av Mattilsynet å hevde at det er oppdretter som er ansvarligfor å
overholde lusegrensene i lakselusforskriften.
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Vi viser til bestemmelsen om virkeområdet i lakselusforskriften § 2. Det er oppdretter som er forpliktet til å
overholde lakselusgrensene og som blir ansvarliggjort ved overskridelser av lusegrensene.
En annen sak er at lakselus kan være en indikasjon for behandling, enten med legemidler eller med annen
metode. Vi er derfor enig med klager i at samfunnet her har satt en grense for hva som er miljømessig
akseptabel påvirkning på villfisk fra oppdrettsanlegg. Grensene i lakselusforskriften gir dermed også
veterinærer og fiskehelsebiologer et grunnlag for å iverksette behandling på relativt lave lusenivåer.
Dermed er lakselusforskriftens innhold ikke irrelevant for fiskehelsepersonell, selv om de altså ikke blir
ansvarliggjort. Vi viser i denne sammenheng også til lakselusforskriftens § 9 som sier at bruk av legemidler
skal skje med legemidler som forventes å ha god effekt. Også dette er en nyttig påminnelse for
fiskehelsepersonell og som vi forutsetter at fiskehelsepersonell er kjent med. Så langt er vi enig med klager.
Forutsetningen for behandling er uansett alltid at legemiddelbehandling eller andre tiltak som iverksettes
fra fiskehelsepersonell er faglig forsvarlig. Det er altså forsvarlighetskravene som er styrende for
fiskehelsepersonellets kliniske virksomhet. F.eks. er det ikke slik at dyrevelferdsloven oppheves fordi om
oppdretter får påslag av lakselus. Lakselusforskriften går heller ikke foran miljøkrav i lovgivningen.
Oppdretter som får større påslag av lakselus og som ikke håndterer det uten å bryte annet lovverk, risikerer
samfunnets reaksjoner. Det er selvsagt heller ikke rimelig av oppdrettere åvelte ansvaret over på
fiskehelsepersonell og kreve uforsvarlig behandling fra dem.

6.) Mattilsynet har lenge vært kjent med legemiddelpraksisen
Det argumenteres i klagen med at Mattilsynet måtte ha reagert før om vi mente det var grunnlag for å
kritisere praksis med bruk av kombinasjonsbehandlinger.
Til dette vil vi først bemerke at Mattilsynet som tilsynsmyndighet alltid vil og må prioritere sin tilsynsinnsats
blant mange ulike tilsynsobjekter og problemstillinger. At det ikke er ført tilsyn med legemiddelpraksis på et
tidligere stadium, kan ikke tas til inntekt for at praksis er ansett lovlig eller akseptert av myndighetene. Det
er i utgangspunktet fiskehelsepersonellets eget ansvar å sikre at de metoder og legemidler de bruker i sin
praksis er faglig forsvarlige. Den såkalte kombinasjonsmetoden har for øvrig vært omdiskutert også før
Mattilsynet startet legemiddelkampanjen, og det tilsier økt aktsomhet fra fiskehelsepersonellet.
For det annet viser vi til at det er kommet ny kunnskap om miljøpåvirkninger ved bruk av
kombinasjonsmetoder. En grunnleggende del av forsvarlighetsnormen bygger på at praksis innrettes etter
fagkunnskapen og denne er som kjent i stadig utvikling. Også for tilsynsmyndighetene kan det innebære at
vi vurderer risiko og behov for tilsynsmessig oppfølging ulikt fra periode til periode.
For det tredje må det understrekes at tilsynssakene i legemiddelkampanjen {alle fra høsten 2015 og utover)
kun innebærer en vurdering av disse enkeltsakene. Den faglige normen disse sakene vurderes opp mot er
basert på kunnskapen som forelå på dette tidspunktet. I det ligger også at eventuell kritikk fra vår side ikke
nødvendigvis kan føres tilbake på saker fra tidligere perioder. Eldre praksis har vi ikke vurdert.
Mattilsynet har på tross av våre innvendinger hatt en noe forsiktig tilnærming i tilsynskampanjen. Vi har
tatt selvkritikk på at vi kunne prioritert disse tilsynene på et tidligere tidspunkt. Vi har derfor tillagt dette
momentet en viss vekt i vår behandling av tilsynssakene, men da i forhold til virkemiddelbruk. Verken du
eller andre er derfor møtt med inngripende virkemidler som f.eks. advarsler eller tap av forskrivningsrett.
Etter vår vurdering har nivået av Mattilsynets kjennskap til praksis blant fiskehelsepersonell lite eller
ingenting å bety for vurdering av forsvarligheten.

7.) lsoeugenol ble ikke brukt i den ene behandlingen
I klagen presiseres at Mattilsynet feilaktig har lagt til grunn at isoeugenol er brukt sammen med andre
legemidler i kombinasjon. Tilsynsrapporten omtaler dette som uklart da det ikke kommer tydelig fram i
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tilbakemeldingen. Regionen tok derfor høyde for dette i den videre saksbehandlingen.
Hovedkontoret har en viss forståelse for at regionen har tatt høyde for at også isoeugenol er brukt sammen
med andre legemidler. At det er brukt ved behandling med H202 og azametifos synes klart, jf. bl.a.
evalueringsdokumentet. Hovedkontoret tar til etterretning din presisering av at isoeugenol ikke ble brukt i
kombinasjon/sekvensielt med azametifos og pyretroider. Det støttes av evalueringsdokumentet for denne
behandlingen. I forhold til vårt endelige vedtak, som er formulert noe annerledes enn regionens, får dette
imidlertid ikke avgjørende betydning.

7.) Betydningen av Mattilsynets veileder/retningslinje
Klager har påpekt at Mattilsynets veileder fra 2016 ikke er relevant for vurderingene i tilsynssaken(e) da
dette er behandlinger som er gjennomført før veilederen ble publisert. Når det gjelder den konkrete
veilederen det er vist til, må det presiseres at den i all hovedsak bygger på eldre anerkjente alminnelige
prinsipper og regelverk som forutsettes å ha vært kjent lenge før retningslinjen ble publisert. Selv om
Mattilsynet ikke hadde laget eller publisert veilederen måtte vi i all hovedsak kunne forvente akkurat det
samme fra fiskehelsepersonellet, både før og etter de aktuelle behandlingene. At førsteinstansen stedvis
har henvist til innholdet i veilederen er derfor ikke en saksbehandlingsfeil, slik vi ser det.

8.) Betydning utover enkeltsaker
Som tilsynsmyndighet er det som nevnt vår rolle å vurdere om man i enkelts?kene har fulgt en forsvarlig
praksis. Hvis behandlingen har vært uforsvarlig må vi vurdere behov for virkemiddelbruk. Hvorvidt en
behandling er faglig forsvarlig og dermed lovlig, skal vurderes konkret i den enkelte sak. Det ligger likefullt i
sakens natur at vurderingene i enkeltsaker vil kunne få betydning for praksis utover den konkrete
enkeltsaken. Faglige føringer og normeringer i tilsynssakene kan ha prinsipiell karakter og har stor
betydning utover den konkrete saken. De faglige normeringene gjelder i prinsippet for alle som gjør
lignende. F.eks. vil en tilsynsmessig vurdering av at bruk av formalin mot lakselus på fisk i sjø per i dag
strider mot god faglig praksis, også være en faglig normering som andre fiskehelsepersonell naturlig må
forholde seg til. Tilsvarende har vi i mange tilsynssaker nå gjort det klart at vi forventer bedre
dokumentasjon på «off la bel» behandlinger. Slike faglige normer kan det være i alles interesse at vi som
tilsynsmyndighet går offentlig ut med. Eksempelvis har Mattilsynet som ledd i legemiddelkampanjen i flere
medier (nettsider, fagtidsskrift, fagmedia, brev) advart mot udokumentert kombinasjonsbehandling og
hyppig bruk av flubenzuron~r. Lignende er også gjort med hensyn til bruk av ikke-medikamentelle metoder.
Velger foreskriver likevel å se bort fra slike normer, vil det kunne gjenspeile seg i virkemiddelbruken til
myndighetene. I sin ytterste konsekvens kan det også føre til at lovgivende myndigheter velger å regulere i
forskrifter eller i lovs form.
Selv om vi som offentlig tilsynsmyndighet kan ha en rolle med hensyn til å normere «god praksis» i
enkeltsaker vi vurderer som tilsynsmyndighet, er det ideelle at fiskehelsepersonell og kunnskapsmiljøene
selv kommer frem til de faglige normene. Alt dyrehelsepersonell har et lovpålagt krav om å holde seg faglig
oppdatert. I det ligger det også en forventning om at man innretter egen praksis etter fagkunnskapen. Som
ledd i oppfølgingen av legemiddelkampanjen har vi anbefalt at det utarbeides/oppdateres en terapiveileder
som kan være til hjelp for fiskehelsepersonell i så måte. For øvrig anbefaler vi fiskehelsepersonell å holde
seg oppdatert på ny kunnskap gjennom relevant litteratur mv. Eksempelvis gir Havforskningsinstituttet årlig
ut et dokument med gjennomgang av legemiddelområdet innenfor akvakultur.

9.) Tolking av pålegget
Regionen sitt vedtak er ikke et forbud, men heller en påpeking av at kravet til forsvarlig praksis må følges.
Kombinasjoner og «off la bel» bruk av legemiddel innebærer et større ansvar for fiskehelsepersonell. Slik
behandling er ikke dokumentert overfor og godkjent av legemiddelverket. Fiskehelsepersonell må derfor
selv ta ansvaret og kunne vise at legemiddelbruken er faglig forsvarlig.
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Det er presisert i flere sammenhenger at vedtak av denne typen ikke skal leses som forbud mot en
enkeltbehandling, enten det er bruk av H202, flubenzuron, emamektin, kombinasjonsbehandlinger eller et
annet behandlingsregime. Etter hovedkontorets vurdering følger dette også av vedtakets ordlyd, jf. ordet
«inntil». Det er altså et visst rom for slike eller lignende avvikende behandlinger, men dette er alltid under
forutsetningen om at behandlingen er faglig forsvarlig. Vedtaket går med andre ord ikke lenger enn det
som følger direkte av loven og som gjelder for alle, uansett om de er ført tilsyn med eller ikke i
legemiddelkampanjen.
Hovedkontoret tar likevel hensyn til at flere fiskehelsepersonell som har fått vedtak rettet mot seg i
legemiddelkampanjen, har tolket dette som et forbud rettet mot de alene. Vi velger derfor å bruke en
endret ordlyd i vedtakene fra hovedkontoret for å vise at det er krav til faglig forsvarlighet som er det
sentrale. I praksis gjelder dette som sagt alle som driver i bransjen. I kravet ligg det en føring om at det må
være et godt faglig grunnlag for legemiddelbehandling, et krav som er skjerpet ved såkalt «off la bel» bruk
av legemidler.

10.) Oppheving av vedtaket knyttet til behandling av syk fisk med hydrogenperoksid og Alpha Max
Hovedkontoret ga på eget initiativ oppsettende virkning på regionens vedtak vedrørende behandling av syk
fisk med hydrogenperoksid og Alpha Max, jf. brev datert 23. juni 2017.
Vedtaket lyder slik:
«Forskrivning av hydrogenperoksid og Alpha Max til syk fisk må opphøre straks»·
Ut i fra ordlyden i vedtaket, er det nærliggende å oppfatte dette som et generelt forbud mot at
fiskehelsepersonell behandler syk fisk med legemidlene hydrogenperoksid og Alpha Max, enten hver for
seg eller i kombinasjon. Vedtaket er ikke tidsavgrenset. Forbudet gjelder dermed i prinsippet inntil et
eventuelt omgjøringsvedtak foreligger.
Vedtaket som er fattet av regionen tar utgangspunkt i de kontra indikasjoner som pakningsvedlegget nevner
for legemidlene. Spørsmålet er om kontra indikasjonene kan gi grunnlag for et slikt generelt vedtak som er
gjort i dette tilfellet.
En kontraindikasjon nevnt i pakningsvedlegget innebærer at det advares mot enkelte bruksmåter av
legemiddelet. Det er altså klare faglige motforestillinger mot å bruke legemiddelet på de angitte måter.
Dersom et fiskehelsepersonell bruker legemiddelet på tross av tydelige kontra indikasjoner i
pakningsvedlegget, anses dette for å være «off la bel» bruk som krever svært grundige vurderinger og
dokumentasjon. Forventningene blir ikke mindre om man i tillegg bruker legemidlene i kombinasjon.
Ansvarlig fiskehelsepersonell påtar seg dermed et stort faglig ansvar for at behandlingen skal kunne anses
for å være aktsom og forsvarlig bruk av legemiddelet.
Selv om tilsynsmyndigheten i en enkeltsak konkluderer med at bruk på tvers av kontraindikasjoner er faglig
uforsvarlig, skal vi være ytterst varsomme med å fatte vedtak som i realiteten nedlegger kategoriske og
absolutte forbud mot konkrete legemiddelbehandlinger.
Forsvarlighetskravet er et dynamisk krav som er innrettet slik at klinikerne skal kunne innrette seg til beste
kunnskap og god praksis til enhver tid, og innenfor visse rammer tilpasse behandlingen til den konkrete
situasjonen man står i. Ved å innrette de juridiske rammene på denne måten tar man høyde for at
morgendagens kunnskap og normer for god praksis kan være annerledes enn den vi har i dag. Den faglige
dynamikken og utviklingen blir slik ikke et juridisk problem. Kategoriske forbudsvedtak stenger for en slik
tilnærming. Etter hovedkontorets oppfatning må eventuelt slike generelle restriksjoner vurderes gjort i
forskriftsform eller ved lov, og ikke gjennom enkeltvedtak. Dette hindrer ikke at tilsynsmyndigheten kan
vurdere og konkludere med uforsvarlighet og pliktbrudd i enkelttilfeller.
Hovedkontoret vil presisere at kontra indikasjonen innebærer klar og sterk advarsel mot å behandle klinisk
syk fisk med disse legemidlene. Ansvarlig fiskehelsepersonell må derfor ha en tilstrekkelig god faglig
begrunnelse for å forskrive legemidler som går imot kontraindikasjonene. Den faglige normeringen fra
Side 13 av 19

regionen er vi ikke uenig i, men vi mener likevel at vedtaket må formuleres på en annen måte og med en
annen rekkevidde enn det som er gjort i dette konkrete tilfellet. Slik vi ser det er det mest hensiktsmessig å
dra også denne delen inn i pålegget om å innrette praksis etter krav til faglig forsvarlighet.
11.) Medhjelper og dyreeier - delegasjon

Regionkontoret har i sin vurdering tilsynelatende vektlagt at kommunikasjonen ikke synes å ha vært den
beste og tolket dette som uttrykk for mistillit. De viser også til at Åkerblå sine rutiner for legemiddelbruk er
overordnede.
I klagen vises det til at du mener å ha hatt gode nok rutiner for å sikre en forsvarlig gjennomføring av
behandlinger, samt at Mattilsynet har brukt feil rettslig grunnlag for kritikken og at
medhjelperbestemmelsen ikke gir hjemmel for å gi pålegg.
Grunnlaget for påstanden om feil rettslig grunnlag i klagen er basert på setningen i dyrehelsepersonelloven
§ 18, 3. ledd der det står:

Dyreeier kan etter instruksjon fra dyrehelsepersonell foreta medisinsk behandling av egne dyr med
legemidler som kun er beregnet brukt av dyrehelsepersonell.
Bakgrunnen for at bestemmelsen ble tatt inn i loven var at praksis var at det hersket noe tvil om delegasjon
og ansvar for dyreeiere ved bruk av legemidler etter forrige lov. I § 18 er ansvaret nå tydeligere avklart,
ansvaret tilligger foreskriver. Samtidig er det presisert at det ikke er noe i vei'en for å bruke medhjelper eller
dyreeier som utfører av behandlingen. Departementet fant det riktig åta denne bestemmelsen inn i
lovteksten, «fordi det da samtidig presiseres at behandlingen i slike tilfeller skjer under veterinærens ansvar

(«etter instruksjon»). Det må forutsettes at det tas tilbørlig hensyn til om eieren er skikket til å utføre en
aktuell behandling av dyr etter instruksjon.»
Meningen i§ 18 har etter vår vurdering vært å presisere ansvarsforholdet på en oppgave som utelukkende
tilligger autorisert dyrehelsepersonell, jf. § 18. Etter vår vurdering er det i praksis ingen forskjell på om det
er dyreeier eller andre medhjelpere som har delegasjon fra foreskrivende veterinær eller fiskehelsebiolog.
forarbeidene (Ot.prp.nr.52 (2000-2001}} til§ 18 heter det:

«Det er styringen av behandlingen etter anerkjente metoder for farmakoterapi som er det sentrale, og ikke
hvem som fysisk gir legemidfet. Ansvaret for behandlingen Jigger uansett helt og fullt på rekvirerende
veterinær, eventuelt fiskehelsebiolog.»
Kravene til delegasjon og oppfølging av medhjelpere forutsettes å være akkurat de samme uansett hvem
som utfører behandlingen på fiskehelsepersonellets vegne. Vi oppfatter det slik at formuleringen i § 18, 3.
ledd er tatt inn for å presisere at delegasjon ikke er utelukket selv om behandling er forbeholdt autorisert
personell. Derved fjernet lovgiver den tvil som hersket om dette på det tidspunktet. Dermed gir det også
mening å anvende § 15 om medhjelpere på alle tilfeller av delegasjon av oppgaver fra foreskriver av
legemidler. Det er lite hensiktsmessig om vi her skulle operere med to rettslige grunnlag som egentlig gir
akkurat det samme praktiske utgangspunkt.
Regelverket om delegasjon til medhjelper fritar som kjent ikke for ansvar, det er bare oppgavene som
delegeres. Fiskehelsepersonellet må derfor sikre seg at behandling skjer som planlagt og at fisken får
legemiddelet i riktig dose, på riktig måte osv. Den som delegerer må ta stilling til hvilke kvalifikasjoner som
trengs for å utføre oppgaven riktig og sikre at medhjelper er kvalifisert. Oppgaven som delegeres må være
avklart og tydelig for medhjelper og fiskehelsepersonell må følge opp at den blir utført som planlagt.
Dersom fiskehelsepersonellet ikke har nødvendig tillit, skal delegasjon heller ikke skje.
Grunnlaget for vedtaket fra regionen synes å være todelt. For det første er det vist til utdrag fra
dokumentasjonen som regionen synes å tolke som dårlig kommunikasjon og tendenser til mistillit mellom
deg som foreskriver og oppdretter som medhjelper. For det annet er det vist til manglende dokumentasjon
i form av opplæringsplan og delegeringsinstruks til medhjelper, samt at rutinene hos Åkerblå ikke er
tydelige nok. Regionen mener du derfor ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at medhjelper
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gjennomfører din behandling forsvarlig.
Hovedkontoret er enig med deg i at Mattilsynet skal være forsiktig med å tolke dokumentasjonen i saken
som uttrykk for mistillit. Vi mener også at det er bra at du setter klare grenser på hvordan du vil ha det i
forhold til hendelser ved behandling og tilbakemelding til deg.
Vi mener det er et viktig og avgjørende punkt at den som delegerer oppgaver ved legemiddelbehandling er
tydelig nok på hvem som får oppgavene og rammene som gjelder for den konkrete behandlingen. Det er
viktig at du aktivt tar stilling til om medhjelpere har nødvendig kompetanse og eventuelt at du gir
opplæring dersom de ikke har det. Uansett bør du følge opp med evaluering av behandlingen, om den gikk
som planlagt og om medhjelperne fulgte dine instrukser.
Vi er enig med deg i at det på generelt grunnlag ikke er uforsvarlig eller i strid med dyrehelsepersonelloven
om du «overlater selve gjennomføringen av enkelte behandlinger til oppdretters produksjonsansvarlige)).
Men det må altså foreligge en delegasjon til medhjelper i slike tilfeller. Den forutsetter som nevnt også et
tillitsforhold som må du må vurdere konkret. Delegasjon er personlig slik at du kan ikke delegere til et
oppdrettsselskap som sådan.
I de skrevne rutinene til Åkerblå for bruk av medhjelper ved legemiddelbehandling heter det:

«Fiskehelsemedarbeider er ansvarlig for oppfølging av behandlingen. Dersom rekvirent ikke er tilstede
under behandlingen må medhjelper utpekes. Medhjelper, som regel driftsleder, ,skal instrueres grundig om
alle forhold som følger med behandlingsinstruks, slik at forsvarlig behandling kan gjennomføres. Hvem som
er ansvarlig medhjelper og som har mottatt instruksjon om aktuell behandling, skal fremgå av
behandlingsinstruks eller resept. Dette vil som oftest være driftsleder
som skal gjøres kjent med at han har et ansvar for å følge opp at alle som er involvert i behandlingen
gjennomfører behandling og legemiddelbruk som avtalt. Dette skal dokumenteres gjennom
behandlingsinstruks som lagres i lokalitetens reseptmappe på server. Instruks for behandling gjennomgås
rutinemessig i ukesmøter eller andre fagfora, og fiskehelsekonsulent skal innrette
seg etter de retningslinjer en til enhver tid blir enige om. Fiskehelsekonsulenten skal følge opp at behandling
og bruk av legemidler gjennomføres som avtalt.JJ
Mattilsynets hovedkontor mener rutinen i hovedsak er dekkende for det som kreves ved bruk av
medhjelper. Det fremgår av rutinen at det skal delegeres på personlig identifisert nivå, at vedkommende
skal instrueres grundig, at instruksen skal være skriftlig og at behandlingen skal følges opp med
evalueringer av om instruksen er fulgt. Det bør etter vår vurdering vurderes tatt inn et punkt om å forsikre
dere om at medhjelper har relevant og nødvendig kompetanse.
Spørsmålet etter dette er om rutinen faktisk ble fulgt ved den konkrete behandlingen på Ulværholmen.
I din uttalelse til varsel om vedtak heter det:
«All den tid en ikke har anledning til fysisk å være til stede ved behandling, må en ta utgangspunkt i at

forutsetningen blir fulgt. Det vil aldri være mulig å forsikre seg 100 % om at oppdretter etterfølger denne
instruksen. I dette tilfellet presiserte jeg muntlig og skriftlig til oppdretter hvilke forutsetninger som skulle
foreligge for å gjennomføre behandling. Det var en utfordrende situasjon, og jeg ville gjøre oppdretter
oppmerksom på, samtidig som jeg hadde dokumentert, at mine instruksjoner måtte følges.))
Det ligger etter vår vurdering i sakens natur at du aldri kan garantere 100% etterlevelse av instruks fra
medhjelper. Det er også derfor det er krav om tilsyn og oppfølging slik at det er mulig å korrigere
medhjelper, eller eventuelt unnlate delegering ved seinere anledning om man mister tilliten. Du kan ikke
kritiseres for dette, så lenge du faktisk følger opp delegasjon og med hjel pers gjennomføring.
Du skriver at du i dette tilfellet harfulgt interne rutiner og at du gikk langt i å følge opp og forsikre deg om
at instruksen var forstått og ville bli fulgt. Dokumentasjonen vi har fått rundt behandlingene på
naboanlegget Røythalmen gir inntrykk av at du har fulgt behandlingen der rimelig tett og vært tilgjengelig
for de som gjennomførte behandlingen. Det mener vi er bra.
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Det vi etterlyser i dokumentasjonen er en skriftlig delegasjon med instruks gjeldende for behandling på
Ulværholmen med klart identifiserte medhjelpere som du har delegert oppgaven til. Vi mener dette var
særlig viktig i et tilfelle som dette, der behandlingen på forhånd var vurdert som risikabel og faren for dårlig
fiskevelferd var stor. Kanskje burde du til og med vurdert om det var forsvarlig å delegere oppgavene i det
hele tatt i et slikt tilfelle.
Vi forstår det videre slik at du mener det var en overføringsverdi på instrukser på behandlinger utført på
naboanlegget på Røythol men Øsom har hatt en del fellestrekk i oppfølgingen av lakselusproblemene. Vi
mener det ikke er godt nok i en slik sak, da bør det i alle fall eventuelt komme mye tydeligere frem. I
dokumentasjonen vi har fått fra deg er det ikke dokumentert hvem som hadde behandlingsansvaret for
behandlingene på Ulværholmen, hvordan oppgavene skulle utføres og hvilke rammer som gjaldt der. På
denne bakgrunn mener vi at vedtaket fra regionen står seg.
12.) Hjemmelsgrunnlag for pålegg

I klagen er det hevdet at Mattilsynet ikke har hjemmelsgrunnlag for å fatte vedtak med pålegg overfor
fiskehelsepersonell.
Det aktuelle i legemiddelkampanjen vil omfatte veiledning i form av vedtak med pålegg om å innrette seg
etter lovens krav. Klager viser til at det ikke er en lovbestemmelse i dyrehelsepersonelloven som uttrykkelig
gir en slik adgang for Mattilsynet.
Dyrehelsepersonelloven gir tilsynsmyndighetene adgang til å gjøre inngripende vedtak overfor
dyrehelsepersonell, jf. kapittel 5 om straff og andre sanksjoner. Blant de relevante inngrepene når vi
snakker om forskrivning av legemidler er vedtak om tap av forskrivningsrett, vedtak om advarsel og
vedtak om tap av autorisasjon, jf. §§ 34-36. Alle er alvorlige administrative reaksjoner som i praksis bare
benyttes unntaksvis.
I ulovfestet forvaltningsrett er det anerkjent som et grunnleggende prinsipp at forvaltningen benytter det
minst inngripende virkemiddel som effektivt kan føre til måloppnåelse. Dette sees gjerne også som en del
av læren om forholdsmessighet eller rimelighet i forvaltningen. Mattilsynet har lang tradisjon for å tolke
tilsynsmyndigheten, jf. dyrehelsepersonelloven § 24, slik at vi ikke bruker formelle administrative
reaksjoner uten en viss terskel. Det innebærer at vårt førstevalg er veiledning, enten muntlig, ved skriftlig
påpeking av plikt eller ved enkeltvedtak. En slik tilnærming har gode reelle grunner for seg og kan også sies
å være beslektet med prinsippet i den forvaltningsrettslige vilkårslæren om «fra det mer til det mindre».
Forståelsen er altså at dersom loven gir anledning til å bruke sterkere virkemidler, må det også kunne
brukes mildere virkemidler, selv om loven ikke gir uttrykkelig anvisning på det. Poenget med dette er at
verken samfunnet eller dyrehelsepersonellet har sterke interesser i at myndighetene tar i bruk de sterkeste
virkemidlene i første omgang.
Når vedtaksformen er brukt i flere saker i legemiddelkampanjen har det sammenheng dels med at tilsynet
har vurdert saken som mer enn bagatellmessig. Dernest, og aller viktigst, har det vært ut i fra en vurdering
av at fiskehelsepersonellet bør kunne klage på vurderingene fra Mattilsynets
regionkontor, noe et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven gir rett til. For så vidt er det kanskje et
paradoks at fiskehelsepersonellet selv argumenterer mot dette.
Mattilsynets hovedkontor antar også at vår forståelsen er samsvarende med departementsnivået.
Departementet har vedtatt journalforskriften, som utelukkende er hjemlet i dyrehelsepersonelloven
§ 24. Myndigheten etter journalforskriften kan følgelig ikke gå lenger enn etter dyrehelsepersonelloven.
Mattilsynet er i journalforskriften tillagt et ansvar for å «føre tilsyn og fatte enkeltvedtakfor å gjennomføre
forskriften». Det indikerer at også departementet forstår dyrehelsepersonelloven slik at det er rom for å
fatte enkeltvedtak for å sikre etterlevelse av loven uten åta i bruk de sterkeste virkemidlene.
Under utøvelsen av tilsynet med dyrehelsepersonell er det en rekke regler i lov og forskrift som er relevant
å se hen til for å få en nødvendig sammenheng i regelverket. Matloven, dyrevelferdsloven, forskrift om
bruk av legemidler til dyr, restkontrollforskriften og journalforskriften er blant de regelsett som skal bidra til
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å sikre forsvarlig legemiddelbruk. Alle disse rettslige grunnlagene gir uttrykkelig hjemmel for Mattilsynet til
å fatte de vedtak som er nødvendig for å gjennomføre loven eller forskriften. Sammenhengen i dette
regelverket gir også tyngde til en tolkning av dyrehelsepersonelloven slik at tilsynsmyndigheten her utøves
tilsvarende. Uansett vil de nevnte rettslige grunnlag isolert sett gi hjemmel for å fatte nødvendige vedtak
som sikrer at legemidler forskrives og brukes på en forsvarlig måte som sikrer trygg mat, god dyrevelferd
osv.
Den forståelsen som ovenfor er redegjort for, er også et uttrykk for vanlig og festnet praksis i
Mattilsynet. Dette er altså ikke noe legemiddelkampanjen har spesielle retningslinjer for. I veiledning
fra 2012 på Mattilsynets nettside heter det:

"Dersom det avdekkes regelverksbrudd ved tilsynene kan Mattilsynet følge disse opp ved å pålegge
dyrehelsepersonellet å endre sin virksomhet slik at denne blir i samsvar med loven. Alvorlige, omfattende
eller gjentatte regelverksbrudd kan medføre at dyrehelsepersonellet får en advarsel, eller at vedkommende
blir fratatt sin rekvirerings- rett eller autorisasjon. Forholdet kan også bli politianmeldt."
Den praksis som her redegjøres for er også blitt fulgt i tilsyn med annet dyrehelsepersonell, eksempelvis i
tidligere tilsynskampanjer med dyrehelsepersonell.
Bruk av pålegg som virkemiddel kan isolert sett oppfattes som et alvorlig inngrep fra parten som får
pålegget. På den annen side gir dette også parten rettigheter i form av klagerett, mens derimot en rent
veiledende tilsynsrapport ikke uten videre gir en slik rett. Praksis med pålegg innebærer derfor en styrking
av rettssikkerheten for fiskehelsepersonellet som har fått pålegg fra Mattilsynet. Det er også lagt vekt på at
påleggets innhold ikke skal gå lenger og være mer inngripende enn det som kan utledes direkte av lovens
bestem meiser.
I legemiddelkampanjen er det i Mattilsynet gitt føringer fra hovedkontoret på at listen for å ilegge en
alvorlig administrativ reaksjon, jf. kap. 5, skal ligge høyt. Særlig er det da tatt hensyn til at tilsyn med
forskrivning og bruk av legemidler ikke er gjort med fiskehelsepersonell i tidligere tilsynskampanjer eller
tilsynsprosjekter. Det er heller ikke brukt andre generelle korrigerende veiledningstiltak overfor denne
gruppen med hensyn til problemene med legemiddelforskrivning i de senere år.
Det kan da virke urimelig om Mattilsynet i en slik situasjon starter ut med advarsler og tap av
forskrivningsrett som førstevalg i virkemiddelbruken. Sett fra vårt ståsted er verken samfunnet eller
fiskehelsepersonellet tjent med dette. Vi legger til at det har vært åpen dialog med foreningene om
virkemiddelbruken i forkant av kampanjen. Mattilsynet har siden oppstart av kampanjen høsten 2014 brukt
betydelige ressurser på generell veiledning til fiskehelsepersonell knyttet til legemidler. Neste trinn i
tilnærmingen er pålegg om å innrette seg etter aktsom god praksis og krav til forsvarlighet. Om heller ikke
dette er tilstrekkelig til å oppnå korreksjon, vil vi kunne ty til sterkere virkemidler.
Samlet sett mener Mattilsynets hovedkontor at det i tilsynsbestemmelsen i dyrehelsepersonelloven
§ 24 også må innfortolkes en hjemmel for alminnelig utøvelse av normal tilsynsmyndighet. Som vist ovenfor
innebærer det en rett til å fatte vedtak for å få gjennomført loven, også om det skulle innebære en mildere
virkemiddelbruk enn lovens kap. 5 uttrykkelig gir anvisning på.
Oppsummering

Vi mener vurderingene i vedtaket fra regionen i hovedsak står seg. Av begrunnelsen ovenfor fremgår det
likevel at vi har et mer modifisert syn på vurderingene knyttet til mattrygghet. Vi mener du ikke kan
kritiseres for å ha fulgt føringer fra Mattilsynet som var egnet til å kunne misforstås. I fortsettelsen ber vi
uansett om at du passer på å vurdere tilbakeholdelsestiden basert på relevante hensyn og at det gjøres i
alle tilfeller med legemiddelbruk.
Vi har også gitt deg medhold i at Mattilsynet ikke kan nedlegge absolutte forbud i vedtaksform mot H202
og azametifos på syk fisk. Det er kravene til god praksis og faglig forsvarlighet som regulerer dette. Selv om
du behandlet på tross av klare kontraindikasjoner, mener vi at vedtaket som gjelder opphør av en bestemt
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behandlingsmetode ikke står seg. Dette vedtaket oppheves derfor.
Vi er enige med regionen i at det skal være en høy terskel for behandling på kontra indikasjoner, men dette
aspektet omfattes altså av pålegget nedenfor om forsvarlig praksis for legemiddelbehandling. Vi ser alvorlig
på manglende vektlegging av hensynet til fiskevelferd i behandlinger, enten det er legemiddelbehandling
eller med andre metoder. Vi mener oppdretter selv må ta et større ansvar for å forebygge problemene med
lakselus og sikre bedre beredskap i de tilfeller der forebygging ikke strekker til. Dersom du utsettes for
press til å gjennomføre behandling kan det være nødvendig å sjekke ut alternativer bedre og eventuelt
rådføre deg med andre miljøer. Vi gjør oppmerksom på at Mattilsynet den siste tiden har skjerpet praksis
på oppfølging av fiskevelferd og nå i større grad tar i bruk reaksjoner som overtredelsesgebyr,
politianmeldelser og eventuelt også administrative reaksjoner etter dyrehelsepersonelloven.
Rutinemessig «off la bel» bruk av legemidler skal ha en ekstra terskel. Slik legemiddelbruk skal bare skje
unntaksvis og på et særskilt grunnlag. Eventuelt må det også vurderes grundig om hensyn til miljø og
resistens blir godt nok ivaretatt ved slik legemiddelbruk.
Når det gjelder delegasjon til medhjelpere mener vi at rutinene i Åkerblå stort sett er akseptable, selv om vi
ser at rutinene kunne vært noe tydeligere. Et punkt vedrørende kompetanse, eventuelt nødvendig
opplæring, bør vurderes inntatt i prosedyren. Ettersom delegasjon og instruks vedørende behandlingene på
Ulværholmen ikke har latt seg dokumentere og det derfor er uklart hvem som har hatt oppgaven med å
sikre forsvarlig behandling osv., stadfester vi vedtaket.
Mattilsynet beklager ellers at det ble brukt en unødvendig skarp ordlyd i Mattilsynets første brev med
vurdering i tilsynssaken din. Vi tar til etterretning at dette senere ble trukket tilbake og korrigert fra
regionen.

Mattilsynets hovedkontor har fattet følgende vedtak:
Vedtak 1

Du må innrette din fremtidige forskrivningspraksis etter kravene til faglig forsvarlighet.
Det ligger i dette at du ved eventuell «off la bel» forskriving av legemidler forventes å kunne vise til et faglig
grunnlag som viser at legemiddelbehandlingen i tilstrekkelig grad tar nødvendige hensyn til mattrygghet,
dyrevelferd, miljø og ikke unødig fører til økt resistensutvikling.
Vedtaket er hjemlet i:
Dyrehelsepersonelloven §§ 1, 12 og 23, jf. § 24
Dyrevelferdsloven § 9, jf. § 30
Matloven § 16, jf. § 23, jf. Forskrift om legemidler fra apotek§ 5-11 og Forskrift om bruk av legemidler til
dyr§ 5
Matloven § 19, jf. § 23 og lakselusforskriften § 9

Vedtak 2

Hovedkontoret opphever regionens vedtak om opphør av bruk av hydrogenperoksid og Azametifos på syk
fisk. Krav til faglig forsvarlighet setter nødvendige grenser mot behandling av fisk på tross av
kontraindikasjoner, og vi forutsetter at du innretter deg etter det, jf. vedtak 1.
Vedtak 3
Vi stadfester regionens vedtak om at du må forsikre deg om at medhjelpere kan utføre oppgavene ved
behandlinger forsvarlig. Det innebærer bl.a. at du aktivt tar stilling til kompetanse, og eventuelt tilbyr
opplæring ved behov. Videre må du alltid sørge for en tydelig delegasjon/instruks og passende oppfølging
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knyttet til den enkelte behandlingen.
Vedtaket er hjemlet i:
Dyrehelsepersonelloven § 15, jf. § 24

Med hilsen

Stefania Halldorsdottir
fungerende seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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