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Eftirlit með lyfjaskráningum

Efni:
• Lagalegur grundvöllur

• Hvað á að hafa eftirlit með

Búfjáreigendur

Sjálfstætt starfandi dýralæknar

Sláturhús (eftirlit með merkingum dýra / örmerki)

• Hvernig á að framkvæma eftirlitið

• Af hverju á að framkvæma eftirlitið

• Rafrænar skráningar

• Heilsukort



Lagalegur grundvöllur
• Lyfjalög nr. 93/1994
• Reglugerð nr. 111/2001 um gerð lyfseðla og ávísun lyfja
• Reglugerð nr. 539/2000 um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum
• Reglugerð nr. 289/2005 um merkingar búfjár 
• Reglugerð nr. 160/2006 um aðbúnað, umhirðu og heilbrigðiseftirlit 

hrossa og aðrar aðbúnaðarreglugerðir fyrir búfé
• Reglugerð nr. 768/2010 um gildistöku reglugerða 

Evrópusambandsins um lyfjamál (IX) (EB gerð 140/2007
• Reglugerð nr. 141/2011 um markaðsleyfi sérlyfja, merkingar þeirra 

og fylgiseðla
• Reglugerð nr. 303/2012 um rafræna skráningu dýralækna á 

dýrasjúkdómum og lyfjameðhöndlun
• Reglugerð nr. 30/2012 um eftirlit með efnaleifum í afurðum dýra 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/8f4a7d7ca32eedc1002565000051607a/3f309fec4cfb245e00256fc800312025?OpenDocument
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/58b439f05a7f412f00256a07003476bc/1b5426eef797aedc0025711e005ff5fa?OpenDocument
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=68e6c78e-033e-4aed-8254-1dac210de9b8
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/aa0d47377abc977400256a090053ff91/2deaf05898e8aad40025784c0057a8fc?OpenDocument&Highlight=0,462/2000
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=16583d48-3f73-4d46-b8ca-a6869e13b216
http://stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=9c7346a6-f5ef-4d48-91b0-3175abd21ed5


Af hverju eftirlit?

• Lög nr. 93/1995 um matvæli gera kröfu um 
rekjanleika til að tryggja hollustu afurða og 
stuðla að neytendavernd

• Það á við um matvæli, fóður og allt sem fer í 
fæðuna sem við látum ofan í okkur

• Þar á meðal lyfjaleifar í dýraafurðum

• Lyfjagjafir í dýr

• Biðtími afurðarnýtingar eftir lyfjagjafir

• Líkaminn þarf vissan tíma til að losa sig við lyfin

• Heilsuspillandi að neyta dýraafurða með 
lyfjaleifar

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995093.html


Lyfjagjafir í dýr

• Hver fer með eftirlit með dýralyfjum? 

• Lyfjastofnun þar til lyfin eru komin í lyfjabúð

• Matvælastofnun hvernig dýralæknar ávísa og 
nota dýralyf

• Lyfjalög nr. 93/1994, 11 gr. “Matvælastofnun 
hefur eftirlit með ávísunum dýralyfja”

• Aðeins dýralæknar mega ávísa dýralyfjum

• Lyf sem dýralæknar mega ávísa eigendum

• Sýklalyf notist aðeins eftir læknisgreiningu

• Fjölónæmir sýklastofnar mikið vandamál



Lyfjaskráning

• Evrópusambandið krefst lyfjaskráningar í afurðargefandi dýr
• Þriðju ríki verða að sýna framá lyfjaskráningarkerfi ætli þau 

að selja afurðir á EES-svæðinu
• Ef ekki, þá fá dýraafurðir ekki innflutningsleyfi á markaði EB
• Hvernig bregðumst við við?
• Reglugerð um einstaklingsmerkingar búfjár tók gildi árið

2005
• Öll afurðargefandi dýr skuli vera einstaklingsmerkt við komu

í sláturhús (undantekning er svín og alifuglar, hópmerking)
• Meðhöndlanir og lyfjagjafir skal skrá á heilsukort

afurðargefandi dýra
• Dýralæknir skráir í vitjun
• Umráðamður dýrs skráir við framkvæmd

framhaldsmeðhöndlunar
• Frá 1. nóv. 2012 rafrænar skráningar dýralækna í Heilsu



Lyfjanotkun dýralæknis

• Þegar dýralæknir selur eða afhendir lyf, skal hann 
skrifa lyfseðil fyrir afhentu lyfi

• Þegar dýralæknir er í vitjun, skal hann skrá 
sjúkdómsgreiningu, lyfjanotkun, magn og 
afurðarnýtingarfrest í Heilsu.

• Eftirlit með lyfjanotkun í afurðargefandi dýr er 
mikilvægt. Hugunin er sú, að það sé hægt að rekja 
afdrif lyfs frá því að það fer úr höndum heildsala 
þangað til að það er gefið dýri

• Afurðir fari án lyfjaleifa á markað



Eftirlit með lyfjanotkun dýralækna / Heilsa

• Hingað til hefur verið erfitt að hafa eftirlit með 
lyfjanotkun dýralækna

• Með skylduskráningu í Heilsu er þetta orðið 
mögulegt

• Frá og með 1. nóv. 2012 ber dýralæknum að 
skrá rafrænt allar lyfjagjafir í hross og nautgripi

• Unnið er að því, að rafrænar lyfjagjafir hefjist 
fyrir sauðfé og svín eins fljótt og auðið er

• Einnig í gæludýr



Dýralæknir að störfum



Eftirlit með lyfjanotkun dýralækna / Heilsa

• Lyfjaskráningar hjá alifuglum og svínum þarf 
að bæta og koma þeim inní rafrænt 
skráningarkerfi sem fyrst

• Hægt er að hugsa sér, að héraðsdýralæknir og 
lyfjaeftirlit MAST fari saman í úttekt til 
starfandi dýralækna

• Eða að héraðsdýralæknar fari einir í úttekt 
með upplýsingar frá MAST um lyfjakaup og 
notkun viðkomandi dýralæknis



Lyfjaskráningar umráðamanna dýra
• Umráðamaður búfjár ber einnig að skrá sínar lyfjagjafir í heilsukort 

hjarðbókar

• Hægt er að nálgast skráningareyðublöð á heimasíðu Matvælastofnunar

• Eyðublöð – búfé – eyðublöð-hjarðbók

• Lyfjaskráningar úr lyfjageymslu-Heilsukort fyrir búfjé

• Lyfjaskránngar úr lyfjageymslu- Heilsukort fyrir alifugla og eldisfisk

• http://mast.is/

• http://mast.is/eydublod

• http://mast.is/eydublod/bufe

• http://mast.is/Uploads/document/eydublod/Dyr_og_Bufe/Lyfjaskraningar
bufe_UR.pdf

• http://mast.is/Uploads/document/eydublod/Dyr_og_Bufe/Lyf
jaskraningaralifuglarogeldisfiskur_UR.pdf

http://mast.is/
http://mast.is/eydublod
http://mast.is/eydublod/bufe
http://mast.is/Uploads/document/eydublod/Dyr_og_Bufe/Lyfjaskraningarbufe_UR.pdf
http://mast.is/Uploads/document/eydublod/Dyr_og_Bufe/Lyfjaskraningarbufe_UR.pdf
http://mast.is/Uploads/document/eydublod/Dyr_og_Bufe/Lyfjaskraningaralifuglarogeldisfiskur_UR.pdf
http://mast.is/Uploads/document/eydublod/Dyr_og_Bufe/Lyfjaskraningaralifuglarogeldisfiskur_UR.pdf


Takk fyrir!

www.mast.is


