
 

 

Att: 
Lægemiddelstyrelsen 
Apoteker og Medicintilskud 

30. april 2019 
Sagsnr. 2019041654 

KM/19-1664 
 
Høringssvar fra Den Danske Dyrlægeforening på høring over ny bekendtgørelse om 
recepter og dosisdispensering. 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) stiller sig positivt over for ændringerne vedrørende 
dyrlægerecepter, hvori det præciseres, at de kun må indeholde nødvendige oplysninger, og at kravet 
om håndskreven underskrift alene bliver gældende for papirrecepter. 
 
Imidlertid ønsker DDD endnu engang at gøre opmærksom på den forskelsbehandling, der eksisterer 
imellem dyrlæger og humanlæger. Således er DDD bekendt med, at Lægemiddelstyrelsen allerede har 
modtaget bevilling til udviklingen af en veterinær receptserver som pendant til humanserveren, men 
at denne endnu ikke er blevet en realitet. DDD ser særligt to overordnede problemer i forhold til 
den manglende receptserver: 
 

1. Som tidligere påpeget kan apotekerne ikke håndtere fremsendelse af krypterede mails fra 
dyrlæger, som man stiller krav om i bekendtgørelsens kap. 4 §40 stk.2 og §53 (ny 54). De 
fleste dyrlæger og apoteker har for længst udfaset brugen af telefax, og som følge af disse 
førnævnte problemer, er dyrlæger ofte henvist til at indtelefonere recepter til apotekerne, 
hvilket er til stor gene for både dyrlæger og apotekere med hensyn til tidsforbrug og ikke er i 
tråd med bekendtgørelsens kap. 4 §52 (ny 53) stk. 3 ”Indtelefonering af recepter bør kun ske, 
når særlige forhold taler for det.” 
 

2. DDD finder det helt uacceptabelt, at dyrlæger er nødsaget til at udlevere eget cpr-nummer 
på papirrecept til klienten jf. bekendtgørelsen kap. 4 §44 (ny §45). Dyrlægen har i den 
pågældende situation ingen mulighed for at beskytte dette (eller sit autorisationsnummer) 
mod misbrug bl.a. som følge af de forhold der er nævnt under pkt. 1 ovenfor. DDD mener i 
dette tilfælde, at der skabes stor ulighed imellem, hvordan man i lovgivningen beskytter 
humanlægers cpr-nummer i forhold til dyrlægers, idet det fremgår af bekendtgørelsen kap. 3 
§33 at ”Apoteket skal på forlangende udlevere ekspederede receptblanketter til 
medicinbrugeren. Hvis en recept indeholder receptudsteders cpr-nummer, skal dette slettes, 
inden receptblanketten udleveres.” 
 

DDD stiller sig til rådighed for et samarbejde omkring en veterinær receptserver, og håber at 
Lægemiddelstyrelsen vil tage imod dette. En veterinær receptserver vil lig humaserveren være en stor 
styrke for både de praktiserende dyrlæger, apotekere og forbrugeren, idet den bl.a. øger 
lægemiddelsikkerheden samt beskyttelsen af personoplysninger. 
 
Spørgsmål til høringssvaret kan rettes til undertegnede på mail km@ddd.dk. 
 
Med venlig hilsen 
Karin Melsen 
Dyrlæge, Fagpolitisk konsulent DDD. 
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