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Innledning 

Medikamenter og doser til sedasjon, immobilisering og 
anestesi av norsk rein (Rangifer tarandus tarandus) 
ble første gang angitt i den veterinære felleskatalogen 
1992-93, mens svalbardrein (R. t. platyrhynchus) ble 
inkludert fra og med 2000-utgaven. Anbefalingene har 
blitt oppdatert i de etterfølgende utgavene (1). ryeng 
og Arnemo (2) skrev en oversiktsartikkel om temaet, 
der også andre underarter ble omtalt. senere er det 
publisert mange vitenskapelige artikler om anestesi av 
norsk rein og svalbardrein (3-13). Caulkett og Arnemo 
(14,15) har omtalt anestesi av rein i to standardverk. 
en fullstendig litteraturoversikt finnes i Handbook of 
Wildlife Chemical Immobilization (16). Her gis en 
kortfattet beskrivelse av aktuelle sedativa og anestetika 
til norsk rein og svalbardrein. 

Generelt om bruk av anestesimidler

det finnes medikamenter for reversibel sedasjon, 
immobilisering og anestesi av både norsk rein og sval-
bardrein (3-8,10-13). Bildet kompliseres imidlertid av 
at flere av de mest anvendelige preparatene mangler 
MrL-verdier og at de derfor ikke kan anvendes på 
matproduserende dyr som rein (1,17,18). en nærmere 
beskrivelse av MrL og tilbakeholdelsestider finnes i 
felleskatalogen (1,17). 

Anestesi medfører alltid en risiko for pasienten og 
forutsetter at utøveren har tilstrekkelige kunnskaper 
og utstyr til å monitorere dyret og til å utføre adekvat 
akuttmedisin (14-16,18,20). Veterinærer som utfører 
generell anestesi må kunne sikre frie luftveier, tilføre 
oksygen, intubere, utføre manuell ventilering, admi-
nistrere medikamenter og væske intravenøst og utføre 
enkel hjerte-lungeredning. dersom anestesien utføres 
under feltmessige forhold og ved bruk av injeksjons-
våpen, vil en rekke andre forhold komme i betrakt-
ning (14-16,18-20).

Tamrein

tamrein og villrein tilhører samme underart men ulik 
grad av domestisering, stress og frykt for mennesker 
vil påvirke effekten av CNs-farmaka (1,2,4,8,10-13,16). 
for sedasjon av tamrein eller rein i dyrepark anbefales 
0,5 mg xylazin/kg i.m. (1). en høyere dose (1,5-3 mg/
kg i.m.) vil indusere dyp sedasjon og immobilisering 
(1). effekten kan reverseres med 1 mg atipamezol i.m. 
per 10 mg xylazin. Medetomidin (0,05 mg/kg i.v. eller 
0,1 mg/kg i.m.) kan også anvendes (1). effekten kan 
reverseres med 5 mg atipamezol i.m. per mg medeto-
midin. et tredje alternativ er detomidin i doser på 0.04-
0,3 mg/kg i.m. (21). effekten kan reverseres med 5 
mg atipamezol i.m. per mg detomidin. felles for alfa-2 
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adrensoseptoragonister (xylazin, medetomidin og 
detomidin) er at den kliniske effekten er uforutsigbar 
og at det som regel er store individuelle variasjoner. 
disse medikamentene er derfor kun aktuelle om dyret 
er manuelt fiksert og administrasjonen kan gjøres med 
håndsprøyte.

Medetomidin-ketamin induserer immobilisering 
og generell anestesi. Anbefalte doser er imidlertid 
avhengig av om medikamentene administreres ved 
hjelp av håndsprøyte (0,1 mg medetomidin/kg + 0,5 
mg ketamin/kg i.m.) eller injeksjonsgevær (0,15 mg 
medetomidin/kg + 0,75 mg ketamin/kg i.m.) (10-12). 
Medetomidineffekten kan reverseres med 5 mg atipa-
mezol i.m. per mg medetomidin. 

Villrein

Potente opioider, som i stor utstrekning anvendes til 
elg og hjort, bør ikke anvendes til villrein på grunn av 
respirasjonsdepresjon og hypertermi (3,9). den eneste 
aktuelle kombinasjonen under norske forhold er 
medetomidin-ketamin (1-3,6). Medikamentell immo-
bilisering av villrein skjer i all hovedsak ved hjelp 
av injeksjonsgevær fra helikopter og anbefalte doser 
er 0,125 mg medetomidin + 2,5 mg ketamin/kg i.m. 
effekten av medetomidin kan revereseres med 5 mg 
atipamezol i.m. per mg medetomidin.

Svalbardrein

svalbardrein er lite sky sammenlignet med villrein og 
det er mulig å komme på 15-30 meters avstand til fots 
for påskyting med injeksjonsgevær. Anbefalte doser 
er 0,1 mg medetomidin/kg + 2,5 mg ketamin/kg i.m. 
(5,6). effekten av medetomidin kan reverseres med 5 
mg atipamezol i.m. per mg medetomidin. 

Diskusjon

Medetomidin og atipamezol mangler MrL-verdier og 
kan ikke anvendes til matproduserende dyr (1,17,18). 
Mattilsynet har utarbeidet interne retningslinjer for 
vurdering av kjøtt fra jaktbare hjorteviltarter som er 
behandlet med slike preparater. retningslinjene er for 
tiden under revisjon og er ikke offentlig tilgjengelig. 
Medetomidin-ketamin som er den anbefalte kombina-
sjonen til anestesi av både tamrein, villrein og svalbard-
rein, har stor sikkerhetsmargin (3,5,10-12). dyr som 
ikke legger seg etter initialdosen, kan påskytes på nytt 
med en full dose etter 15 minutter (16). Bivirkningene 
er primært respirasjonsdepresjon og det anbefales at 
dyret monitoreres med pulsoksymetri og at oksygen 
tilføres med nesesonde etter effekt (6,14-16,18,19). 
i tillegg bør kroppstemperaturen overvåkes fordi 
temperaturreguleringen hos anesteserte dyr er satt ut 
av funksjon (14-16,19,20). i noen tilfeller fanges dyr 
manuelt. for å lette håndteringen, for å unngå skader 
og for å redusere dyrets stressrespons, anbefales i 
de fleste tilfeller å sedere eller anestesere dyret med 

håndinjeksjon av aktuelle medikamenter (16). intra-
nasal administrasjon er et effektivt alternativ (16).

Figur 1. Villrein immobilisert fra helikopter med medetomidin-ketamin 
og gitt oksygen med nesesonde. Foto: Marianne Lian

Figur 2. Radiomerking av villrein etter immobilisering med medetomidin-
ketamin fra helikopter. Foto: Jon M. Arnemo
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Medetomidin-ketamin og atipamezol anbefales for 
reversibel anestesi av norsk rein (Rangifer tarandus 
tarandus) og svalbardrein (R. t. platyrhynchus). 

Summary

ANAestHesiA of reiNdeer
the recommended drug combination for anaesthesia 
of Norwegian reindeer (Rangifer tarandus tarandus) 
and svalbrad reindeer (R. t. platyrhynchus) is medeto-
midine-ketamine, followed by atipamezol for reversal.
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Figur 4. En gruppe Svalbardrein der to dyr er radiomerket etter immo-
bilisering med medetomidin-ketamin. Foto: Ronny Aanes

Figur 5. Svalbardrein er lite sky og det er mulig å komme på 15-30 m 
hold for immobilisering ved hjelp av injeksjonsgevær.  
Foto: Jon M. Arnemo
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