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Høringssvar vedrørende foreslåede ændringer til bekendtgørelse om recepter og 
dosisdispensering af lægemidler 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) takker for Lægemiddelstyrelsens imødekommenhed overfor 
foreningens tidligere fremsatte bemærkninger til bekendtgørelsen. 
  
Det glæder således DDD, at Lægemiddelstyrelsen har fundet anledning til at imødekomme 
foreningens forslag, om at fjerne kravet om dyrlægernes CPR. nr. på recepter.  
 
Ligeledes finder DDD det positivt, at Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen har forelagt vores 
bekymringer overfor EU-kommissionen og CVMP vedrørende problemstillingen om forordningens 
art. 106, stk. 1, der blandt andet indebærer, at et veterinærlægemiddel ikke må ordineres med en 
kortere behandlingstid end den, der er angivet i lægemidlets markedsføringstilladelse. 
 
Endeligt er det glædeligt, at Lægemiddelstyrelsen har truffet en positiv beslutning om etablering af en 
veterinær receptserver, så elektroniske recepter kan fremsendes på sikker vis. Et projekt som både 
Dyrlægeforeningen og Apotekerforeningen har taget aktiv del i, og som Lægemiddelstyrelsen nu kan 
realisere. 
 
Indtelefonering af dyrlægerecepter 
DDD finder det imidlertid stærkt bekymrende, at der endnu ikke er en veterinær receptserver på 
plads, når muligheden for at indtelefonere veterinære recepter ifølge Lægemiddelstyrelsen ikke 
længere er mulig fra 28. januar 2022. 
 
Det vil efterlade dyrlæger alene med mulighed for papirrecept, telefaxrecept eller en PDF-fil via en 
sikker krypteret mail. Udfordringerne ved dette er, at telefax er udfaset de fleste steder, og at 
muligheden for at sende en PDF-fil via en sikker krypteret forbindelse ikke fungerer i praksis, da 
systemerne hos hhv. dyrlægen og apotekerne ikke indeholder (de samme) kryptering og de-
krypteringsfunktioner og derfor ikke kan ”tale samme sprog”. Fjernes muligheden for indtelefonering 
af recepter allerede pr. 28. januar 2022, står dyrlæger dermed reelt kun tilbage med muligheden for 
at udstede papirrecepter, hvilket må betragtes som et tilbageskridt og i visse tilfælde praktisk umuligt 
at håndtere. 
 
Dette vil særligt være en udfordring for udkørende dyrlæger (fx hestedyrlæger), hvor der ikke er 
mulighed for at udskrive en papirrecept på staldgangen. I mange tilfælde anvendes medicin til 
behandling af heste, som dyrlægen ikke har mulighed for at have tilgængeligt i sin praksisbil, men hvor 
patienten skal have hurtigt adgang til efterbehandlingen. Dyrlægens mulighed for at agere hurtigt i 
denne situation er at ringe recepten ind til nærmeste apotek. Dermed sikres hurtig opfølgende 
behandling og god dyrevelfærd. 
 
Når forordningen nævner underskrift eller tilsvarende elektronisk form for identifikation af dyrlægen 
som en mulighed, bør der kunne findes en gangbar løsning i en overgangsperiode, der fx tager afsæt i 
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gældende regler for læger og tandlæger. DDD foreslår derfor, at der etableres overgangsordning, 
hvor det fortsat vil være muligt at indtelefonere recepter når særlige forhold taler for det (jf. gældende 
§34 stk. 4) samtidig med verifikation af dyrlægens autorisation overfor apoteket. 
DDD byder også gerne ind i forhold til andre løsningsforslag, som Lægemiddelstyrelsen måtte ønske.  
Overgangsordningen bør eksistere frem til at der er fundet en anden passende løsning med en 
receptserver. 
 
DDD ønsker vejledning 
Lægemiddelstyrelsen angiver i sit svar til DDD, at forordningen ikke nærmere præciserer, hvordan 
erklæringen i henhold til art. 105, stk. 5, litra l og m, skal udformes. For at undgå tvivl om hvilke krav, 
der gælder til erklæringen, ser Dyrlægeforeningen gerne at Lægemiddelstyrelsen udarbejder en 
målrettet vejledning til bekendtgørelsen, der bl.a. beskriver, hvordan erklæringen kan udformes på 
hhv. papirrecept, telefonrecept, telefaxrecept eller elektronisk recept. 
  
Er der spørgsmål til ovenstående eller behov for yderligere afklaring, stiller DDD sig naturligvis til 
rådighed. Kontakt venligst undertegnede på telefon eller mail.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Melsen 
Fagpolitisk konsulent  
Den Danske Dyrlægeforening 
Direkte 69170139 
km@ddd.dk 
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