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Til Fødevarestyrelsen 

Sendt til: 15@fvst.dk 
 

 

Att: Barbara H. Hjelm 

 

23. juli 2021 

kal/21-03478 

 

 

 

Vedr.: Høringssvar til Fødevarestyrelsen omhandlende anmodninger om aktindsigt i 

VetStat 

 

Fødevarestyrelsen har i mail af 6. juli 2021 anmodet Den Danske Dyrlægeforening (DDD) om 

bemærkninger til anmodninger om aktindsigt i VetStat. 

 

Baggrunden er, at Fødevarestyrelsen har modtaget en række anmodninger om aktindsigt i 

oplysninger om produkter (lægemidler) med varenumre i VetStat. Herunder er der i enkelte af 

anmodningerne også anmodet om oplysning om, fra hvilket apotek produkterne er solgt og i 

hvilken mængde.  

 

De fremsendte anmodninger om aktindsigt viser tydeligt, hvor mange aktører, der er 

interesserede i data, og hvor mange anvendelsesmuligheder disse data har for 

markedsføringsplanlægning for private firmaer (medicinalfirmaer, apoteker og 

lægemiddelgrossister samt firmaer, som leverer datamanagement til andre).  

 

Helt overordnet finder DDD det nødvendigt af hensyn til dyr og menneskers sundhed samt 

miljøet, at data omhandlende brug af lægemidler til dyr er offentlig tilgængelig for så vidt 

angår de aktive lægemiddelstoffer. Den enkelte dyrlægepraksis skal naturligvis have fuld 

adgang til alle ordinationer i deres tilknyttede besætninger herunder også ordinationer fra 

vagtdyrlæger, der ofte kan tilhøre andre praksis. 

 

Derimod mener DDD, at data fra Vetstat indeholdende præparatnavne, specifikke varenumre, 

hvilken specifik dyrlæge som har ordineret og fra hvilket apotek lægemidlerne er solgt fra, 

IKKE skal udleveres. Det er oplysninger, som er meget personlige, og som praksis anser for 

at være forretningshemmeligheder.  

 

Baggrunden herfor er, at private firmaer har meget stor økonomisk værdi af disse meget 

specifikke data om præparatnavne, varenumre og hvilke apoteker, der har solgt de givne 

præparater i forbindelse med markedsanalyse og målrettet markedsføring. Denne viden hos 

private firmaer blev flittigt brugt til at rette direkte salgsoffensiver over for dyrlæger og 

dyreejere, som de private firmaer ud fra data fra det ”gamle” VetStat kunne se ikke anvendte 

de enkelte firmaers præparater. En del praktiserende dyrlæger har i den forbindelse oplevet, at 

nogle firmaer klart har overskredet, hvad der opfattes som den private sfære og ved hjælp af 

data fra det ”gamle” VetStat forsøgt at påvirke til andre produktvalg.  
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Ønske om adgang til besætningers brug af specifikke præparater i sager om mulige 

bivirkninger eller for at kontrollere om en anden landmand eller dyrlæge anvender specifikke 

præparater hos fx en samhandelspartner bør heller ikke imødekommes, da data vil kunne fås 

fra apoteker. Data om aktive lægemiddelstoffer kan jo frit ses i VetStat. 

 

Afslutningsvis skal DDD opsummere, at DDD forstår firmaernes ønske om at få alle data 

inkl. præparatnavne og salgsapoteker til deres markedsføringsindsats, men det kan ikke være 

VetStats opgave at medvirke til firmaernes ofte meget direkte markedsføringsindsats over for 

dyrlæger og landmænd.  

 

DDD mener, at VetStat alene skal vise data om aktive lægemiddelstoffer og besætninger til 

brug for offentligheden til gavn for dyrs og menneskers sundhed.  

 

Dyrlægepraksis skal naturligvis have adgang til alle data for deres tilknyttede besætninger 

herunder ordinationer fra vagtdyrlæger/andre dyrlæger, så dyrlægerne kan opfylde deres 

forpligtigelser i relevant lovgivning. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karin Larsen 

  


