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Orientering om fremsendelse af dyrlægerecepter i pdf. format via sikker kryp-

teret mail og ophævelse af muligheden for i helt særlige tilfælde at sende 

dyrlægerecepter med ukrypteret mail 

 

Lægemiddelstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om recepter og dosisdi-

spensering af lægemidler. Se den nye bekendtgørelse her: https://www.retsinfor-

mation.dk/eli/lta/2022/776.  

 

I bekendtgørelsen udgår § 53, stk. 2 og 3, om at en dyrlæge i helt særlige tilfælde 

kan sende en recept via ukrypteret mail. 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022 og det vil herefter ikke længere 

være tilladt at anvende ordningen om, at dyrlægerecepter i helt særlige tilfælde kan 

sendes via ukrypteret mail.  

 

Bekendtgørelsen har været i høring den 26. april 2022 og fire uger frem og vi har 

modtaget bemærkninger om, at ordningen med fremsendelse af dyrlægerecepter 

via ukrypteret mail ønskes opretholdt.  

 

Vi finder imidlertid ikke grundlag for at forlænge denne ordning.  

 

Vi har nedenfor beskrevet, hvad der er tilstrækkeligt for at sikre, at en dyrlægere-

cept i pdf. format sendes via sikker, krypteret mail.  

 

På baggrund af Datatilsynets generelle anbefalinger er det Lægemiddelstyrelsens 

opfattelse, at brug af kryptering på transportlaget i form af TLS version 1.2 er til-

strækkeligt til at opfylde kravet om kryptering i receptbekendtgørelsens §53. 

 

Kravet kan sikres overholdt ved at afsender benytter ”Forced TLS”, hvor mailen 

kun leveres til modtager, hvis hele forsendelsen håndteres via TLS version 1.2. Det 

er dog efter Lægemiddelstyrelsen opfattelse ikke i strid med receptbekendtgørel-

sens § 53, at benytte ”Opportunistisk TLS”. 

 

TLS version 1.2 er en udbredt benyttet standard på mange mailservere. Dyrlæ-

gers, apotekeres og forhandleres vanlige IT-support og -leverandører skønnes 

umiddelbart at kunne være behjælpelig med at afklare, om de fornødne krav til 

kryptering overholdes. 

 

 

Venlig hilsen  

 
Thomas Malthe Trier Jacobsen 

Fuldmægtig, Center for Kontrol, Medicinsk Udstyr og Tilgængelighed 
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