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Den Danske Dyrlægeforenings høringssvar over bekendtgørelse om recepter og 
dosisdispensering af lægemidler 
 
Den Danske Dyrlægeforening (DDD) takker for Lægemiddelstyrelsens imødekommenhed overfor 
foreningens bemærkninger til bekendtgørelsen i forbindelse med sidste høring, herunder at det pt. er 
muligt at indsende recepter via en ikke-krypteret forbindelse (mail) som det fremgår af §53 i 
gældende bekendtgørelse. 
  
DDD finder det imidlertid fortsat bekymrende, at der endnu ikke er en veterinær receptserver på 
plads, når muligheden for at indsende veterinære recepter via ikke- krypteret forbindelse ikke 
længere er mulig fra 1. juli 2022. 
 
Som afgivet i høringssvaret fra december 2021, indeholder DDDs forslag om en overgangsordning et 
ønske om at ordningen bør eksistere frem til at der er fundet en passende løsning med en veterinær 
receptserver. Dette for at sikre lige adgang for alle dyrlæger til at udøve retten til at ordinere 
veterinære lægemidler til dyr og sikre god dyrevelfærd i alle situationer. 
 
Det er således ikke Dyrlægeforeningens erfaring, at situationen er, som Lægemiddelstyrelsen 
udtrykker i brev dateret 18. februar 2022 til bl.a. Dyrlægeforeningen. 
Lægemiddelstyrelsen forudsætter i den forbindelse at alle autoriserede dyrlæger har adgang til et 
elektronisk journalsystem med mulighed for afsendelse af krypterede mails og/eller er tilmeldt en 
online platform, der garanterer denne løsning. Ligeledes skal alle apoteker, der modtager 
dyrlægerecepter, have dekrypteringsprogrammer, der matcher forskellige systemer. Dette er langt 
fra tilfældet i dag og er heller ikke løsninger, som vi ser på vej. 
 
Ved alene at tillade indsendelse via krypteret mail (ud over papir og fax) tvinges dyrlægerne på 
nuværende tidspunkt til at tilmelde sig en af de to eksisterende privatfinansierede online platforme 
eller at skulle købe et (nyt) journalsystem, såfremt den nuværende udbyder ikke tilbyder krypteret 
løsning. Dyrlægeforeningen har spurgt flere selskaber, hvorvidt de tilbyder dette eller vil gøre det, 
hvilket ikke er tilfældet.  
 
Dyrlægeforeningen anmoder derfor Lægemiddelstyrelsen om at opretholde muligheden i §53 indtil 
man er tættere på en sikker og ikke-monopolskabende løsning for alle autoriserede dyrlæger – en 
offentlig veterinær receptserver. 
 
Er der spørgsmål til ovenstående eller behov for yderligere afklaring, stiller DDD sig naturligvis til 
rådighed. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Melsen 
Fagpolitisk konsulent DDD 
km@ddd.dk 


