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Den Danske Dyrlægeforenings kommentarer til høring over udkast til bekendtgørelse om
recepter og dosisdispensering af lægemidler

Den Danske Dyrlægeforening (DDD) støtter op om ønsket om at skabe logisk overblik, øge
anvendeligheden af de to bekendtgørelser samt øge fokus på sikkerhed ved at øge antallet af
elektronisk fremsendte recepter.

Ved gennemlæsning af den nye sammenskrivning virker opdelingen dog ulogisk. Flere emner er spredt
ud over forskellige paragraffer og de veterinære recepter er ligeledes spredt ud over mange
paragraffer (også ud over kapitel 4) uden umiddelbar logisk sammenhæng. Dette medvirker ikke til en
øget brugervenlighed.

Derudover bemærker DDD, at man trods ønsket om at øge antallet af elektronisk fremsendte
recepter, har man i dette udkast til bekendtgørelse foreslået ændringer, der vil mindske antallet.

Elektronisk fremsendte recepter eller 2800 telefonopkald dagligt
I §43 stk. 2 og § 55 har man i ændringsforslaget tilføjet muligheden for elektronisk fremsendelse af
veterinære recepter. Dette er DDD rigtig glad for. Denne procedure letter ikke blot dyrlægernes,
men også apotekernes arbejdsgange, da alternativet – i en tid, hvor telefaxen stort set er udgået –
oftest er en telefonrecept.

Dog opponerer DDD kraftigt imod kravet om krypteret mail, da dette vil kræve en urealistisk stor
ændring af de veterinære systemer.

DDD opfordrer til, at man beholder formuleringen fra 2010 fra det daværende Indenrigs- og
Sundhedsministerie1, hvor dyrlægen kan sende recepten ”som en vedhæftet pdf-fil via (en sikker
forbindelse) mail til det apotek, hvor lægemidlet ønskes afhentet”.
Denne løsning har siden 2010 fungeret og medvirket til, at apotekerne ikke kimes ned af godt 350
udkørende dyrlæger, der hver har godt 4-8 besætningsbesøg om dagen, hvor der ordineres recepter.
Dette giver i runde tal en besparelse på 1400 – 2800 opkald om dagen til landets apoteker. Dertil
kommer de ikke-udkørende dyrlæger, der også benytter sig af elektronisk fremsendte recepter.

DDD foreslår derfor, at sætningen §43 stk. 2 samt § 55 udformes som følgende:……sendes til
apoteket i PDF-format via sikker forbindelse eller krypteret mail.

Opbevaring af recepter
DDD bemærker, at man ligeledes ved denne åbning af receptbekendtgørelsen har undladt at
sammenkøre kravet om opbevaring af humane og veterinære recepter.

1 
jf. brev af 22. september 2010, Sagsbeh.: SUMDRA, Sags nr.: 1004018, Dok. nr.: 

279445



DDD ser ingen argumenter for, at dyrlægerecepter skal opbevares i 5 år jf. § 85, mens de humane
kun skal opbevares i 2 år jf. § 86.

DDD foreslår derfor, at man ændrer § 85 til: Ekspederede recepter på lægemidler til dyr eller en kopi af
recepterne skal opbevares af apoteket eller hos indehaveren af den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse i 2 år.

Skærpning af sikkerhed ved §4 lægemidler
DDD bemærker, at man har indført krav om cpr-nummer ved anvisning af §4 lægemidler. DDD
anerkender behovet for sikkerhed ved disse lægemidler og kan kun opfordre til, at man generelt
kigger på sikkerheden omkring veterinære recepter eventuelt ved at tilføje disse til receptserveren.

Sikkerhed ved veterinære recepter
Slutteligt bemærker DDD, at man endnu engang har undladt at åbne for muligheden for, at de
veterinære recepter kan udstedes via receptserveren.

DDD er forstående overfor de tekniske problemstillinger, der kan være forbundet ved at tilpasse de
veterinære systemer til serveren, men mener, at det er en forældet tankegang at holde de veterinære
recepter uden for serveren.

Konsekvensen er en øget arbejdsbyrde for både dyrlæger og apotekere samt en øget mulighed for
snyd, hvor konsekvensen i værste fald kan være en forringelse af dyrevelfærd og menneskers helbred.

DDD vil derfor gerne indbyde til en snak omkring, hvordan vi kunne komme videre med
problemstillingen.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte fagkonsulent Ida Tingman Møller
på itm@ddd.dk

Med venlig hilsen
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