
 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk 

Danmarks Apotekerforening 

Att.: Karsten Riis 

E-mail: KRI@Apotekerforeningen.dk 

 

J.nr. 2021-15-31-00145 

Ref. EYANI/KISE 

Dato: 12-05-2021 

Vejledning til ekspedition af recepter og returmedicin ved overgangen til 

nyt VetStat 

Baggrund: 
I forbindelse med høringen over en række bekendtgørelser på Ministeriet for Fødeva-
rer, Landbrug og Fiskeris og Sundhedsministeriets områder, har Apotekerforeningen 
bemærket nogle uklare forhold i forbindelse med ibrugtagning af nyt VetStat den 1. 
juni 2021. Det er således ikke tydeligt, hvorledes apoteker i forbindelse med overgan-
gen skal håndtere 1) recepter, som er udstedt før den 1. juni 2021, dvs. på baggrund af 
de nugældende regler, og 2) hvorledes apoteker tænkes at håndtere situationer, hvor 
der efter 1. juni 2021 er brug for at returekspedere medicin, som er købt før den 1. 
juni 2021. 
 

Mere konkret bunder udfordringerne i, at recepter udstedt af en dyrlæge inden den 1. 

juni 2021 vil have påført det CHR-nummer, som lægemidlet er udskrevet til. Bliver 

recepten dog først ekspederet efter den 1. juni, vil apotekets systemer imidlertid være 

sat op til at registrere lægemidlet på besætningsniveau, jf. den lovgivning, der træder 

i kraft den 1. juni 2021 i forbindelse med ibrugtagning af det nye VetStat.  

 

Udfordringer i forhold til håndtering af de situationer, der måtte opstå ved returne-

ring af medicin, der er købt før den 1. juni 2021, men som ønskes returneret fra og 

med den 1. juni 2021, opstår også på grund af, at medicinregistreringer overgår fra at 

skulle være på CHR-nummer til at skulle være på besætningsnummer.  

Det er dog Fødevarestyrelsens vurdering, at der er tale om to udfordringer af mindre 

og kortvarigt omfang i tilknytning til de nye reglers ikrafttræden pr. 1. juni 2021 og 

ibrugtagning af nyt VetStat. Fødevarestyrelsen vurderer, at udfordringen kan løses 

med nedenstående vejledning, omend det kommer til at betyde et ekstra led i apote-

kerenes behandling af recepter og returekspederinger i dette tidsrum.  

Det kan oplyses, at Fødevarestyrelsen også ved Nyhedsbrev til dyrlæger, der forven-

tes udsendt medio maj måned, vil opfordre dyrlægerne til, ved ordinering af medicin 

i resten af maj måned 2021, også at skrive besætningsnummeret på recepten 

Vejledning: 

Ved ekspedition af en recept, der er er udstedt af en dyrlæge før den 1. juni 2021, men 

først ekspederes fra og med den 1. juni 2021, skal apoteket håndtere registrering på 

følgende vis:  
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1. Er der tale om en recept, udskrevet til et CHR-nummer med én besæt-

ning, skal apoteket skrive det på recepten angivne CHR-nummer i feltet, 

hvor besætningsnummer skal indtastes, idet CHR-nummer og besæt-

ningsnummer i disse situationer vil være identisk.  

 

Apoteket vil skulle kontakte dyrlægen for at få verificeret, om CHR-num-

meret omfatter en eller flere besætninger. 

2. Er der tale om en recept, udskrevet til et CHR-nummer med flere besæt-

ninger, skal apoteket aftale med dyrlægen, hvilket besætningsnummer de 

i recepten udskrevne lægemidler skal registreres på.  

Apoteket vil skulle kontakte dyrlægen med henblik på at få oplyst, hvil-

ken besætning medicinen er ordineret til. 

Ved returnering af lægemidler, der er købt før den 1. juni 2021, men som returneres 

efter den 31. maj 2021/fra og med den 1. juni 2021, skal apoteket håndtere returne-

ringen på følgende vis: 

1. Er der tale om et lægemiddel, der er udleveret til et CHR-nummer med 

én besætning, skal apoteket registrerer returneringen af lægemidlet med 

angivelse af CHR-nummeret i feltet, hvor besætningsnummer skal indta-

stes.  

 

Apoteket vil skulle kontakte dyrlægen for at få verificeret, om CHR-num-

meret omfatter en eller flere besætninger. 

2. Er der tale om et lægemiddel der er udleveret til et CHR-nummer med 

flere besætninger, skal apoteket aftale med dyrlægen, hvilket besætnings-

nummer det returnerede lægemidler skal registreres på.  

Apoteket vil skulle kontakte dyrlægen med henblik på at få oplyst, hvil-

ken besætning medicinen er ordineret til. 

Dyrlægens kontaktoplysninger kan findes ved opslag i VetReg.  

 


