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Den Danske Dyrlægeforenings svar på høring over forslag til lov om ændring af 

lægemiddelloven og apotekerloven vedr. opsplitning af lægemiddelpakninger til 

veterinær brug  

 

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) glæder sig over udsigten til lovændringer, der kan muliggøre, at 

dyrlæger og apotekere kan opsplitte lægemiddelpakninger til veterinær brug. Det har længe været et 

ønske fra danske praktiserende dyrlæger at opnå mulighed for at udlevere afmålte mængder medicin, 

og DDD anser muligheden for et vigtigt skridt mod mere ressourceeffektiv brug af medicin til gavn 

for dyrene og dyreejerne/landmændene. Udlevering af afmålte mængder medicin vil fremme, at 

medicin anvendes efter dyrlægens anvisning og dermed understøtte bestræbelserne på at reducere 

antibiotikaresistensudvikling. DDD mener ligeledes, at ordningen vil gøre det lettere for dyrlæger at 

ordinere det fagligt mest korrekte præparat til en given behandling, når der ikke skal tages hensyn til 

pakningsstørrelser, hvilket ligeledes understøtter kampen mod antibiotikaresistens.  

 

DDD ønsker at bemærke, at forventningen er, at ordningen vil være af interesse for en bred skare af 

dyrlæger, det være sig dyrlæger, der behandler både familiedyr, hobbydyr, herunder hobbylandbrug 

og heste, ligesom ordningen vil være af stor betydning i mindre husdyrbesætninger, både økologiske 

og konventionelle. Ordningen vil således også være relevant for dyrlæger, der ordinerer lægemidler 

til produktionsdyr på mindre konventionelle landbrug.   

   

DDD ønsker at medvirke til at sikre, at danske dyrlæger er klædt på til opgaven med at vurdere, 

hvornår og hvordan opsplitning kan finde sted under hensyntagen til lægemiddelsikkerhed, kvalitet og 

effekt, samt arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed. DDD bistår også gerne ministeriet med at undersøge 

omfanget af brugen af ordningen blandt sine medlemmer, når den skal evalueres.  

 

Forud for det kommende bekendtgørelsesarbejde vil DDD opfordre til, at ordningen indrettes på en 

sådan måde, at den giver det størst mulige incitament til korrekt behandling af dyrene og samtidig 

sikkerhed for dyrlægens arbejdsmiljø. DDD imødeser, at der vil kunne være større økonomiske 

udfordringer for dyrlæger forbundet med de foreslåede krav til indretning af lokaler i forbindelse med 

opsplitning af lægemidler på pulverform. DDD går gerne i dialog med ministeriet om at finde den 

bedst mulige løsning, der kan sikre incitamentet til brug af ordningen, så ressourcespildet minimeres 

mest muligt.    

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.  

 

Med venlig hilsen 
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