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Brugervejledning for kommuners adgang til Vetstat 
 
 
For at kunne følge medicinforbruget i akvakulturbrugene har kommunerne, via Miljøstyrelsen 
anmodet om at få adgang til databasen Vetstat. Vetstat registrere forbruget af anvendt receptpligtige 
lægemidler på ejendomsniveau. Data er indsamlet siden august 2000. 
 

- Adgang til Vetstat sker via nettet på adressen https://www.vetstat.dk. For at få adgang til 
Vetstat kræves brugernavn og password. Dette fås ved henvendelse til Vetstat på telefon    
72 34 71 00 eller e-mail eja@vet.dtu.dk. 

 
- Brugernavn og password gives til en person ansat i pågældende kommune. Såfremt 

pågældende overgår til anden ansættelse eller forlader ansættelsesstedet skal dette meddeles 
til Vetstat. 

 
-  Med anmodningen skal følge oplysninger om hvilke CHR nr. der til brug for 

sagsbehandlingen ønskes adgang til. Kommunen kan på den måde få adgang til alle 
dambrug i et givent vandsystem. 

  
- CHR nummeret er specifikt for den enkelte besætning og tilknytte matrikel nummer.   

 
- Ved ordinering af medicin skal recepten være påført besætningens CHR nummer. Det er 

dyrlægens ansvar jvf. bl.a. Lov om dyrlægegerning nr. 936 af 20.dec. 1999 oplysningerne er 
korrekte 

 
- Adgang til anvendt medicin vil herefter blive åbnet for en given periode bagud, typisk 

tilbage til 1/1-2003. Nye data registreres løbende. Data overføres i dag fra apotek til Vetstat 
med ca. 2 måneders forsinkelse. Det forventes, at apoteket i løbet af efteråret 2008 overgår 
til daglig indberetning, d.v.s data er tilgængelig dagen efter udlevering fra apotek. 
Fodermøller og dyrlæger vil indtil videre fortsat indrapportere senest den 10. i efterfølgende 
måned. 

 
- Efter at have angivet brugernavn og password vises et skærmbillede med teksten: ”De er 

legaliseret til nedenstående punkter”. Marker ”Fremsøgning af data i projektet” – enter. Et 
nyt skærmbillede viser dato (fra – til) og CHR nr. I dato feltet anføres den periode for 
hvilken data ønskes. Bemærk det skal skrives dd-mm-åååå (f. eks. 01012007). Såfremt der 
ønskes flere CHR nr. skal disse anføres med komma-adskillelse. Ønskes alle data tilbage fra 
1/1-2003 for samtlige de CHR nr. der er indeholdt i projektet, aktiveres alene ”søg” (nederst 
i billedet). Der skal i dette tilfælde ikke anføres noget i felterne for dato og CHR. 
Tilsvarende kan man søge for alle data på samtlige CHR nr. i en given periode, f.eks.2007 
CHR nr. kan løbende tilføjes eller slettes fra projektet. Dette sker ved henvendelse til 
Vetstat. 

 
- Det fremkomne skærmbillede viser følgende: 

 
o Udl. Dato: Den dato hvor præparatet ekspederes. Det er altså ikke nødvendigvis 

anvendelsesdatoen. 
o CHR nr.: Vetstat trækker direkte fra CHR registret 
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o Præparatets navn. I visse tilfælde er endvidere angivet styrke og dispenseringsform, 
f.eks. Tribrissen Forte Vet 40% pulv.  

o Varenr: Varenumret identificerer præparatet med hensyn til salgsnavn, aktiv stof, 
mængde af lægemiddel, styrke samt leverandør. Specifikationer på det enkelte 
præparat kan fås på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.dkma.dk 

o Mængde: Refererer til den ordinerede mængde lægemiddel. Det er således ikke en 
beregning af det aktive stof. 

o Enhed: Angiver den enhed lægemidlet forefindes i. 
o Kilde: Angiver om lægemidlet kommer fra apotek, grovvareselskab eller er udleveret 

af dyrlægen  
o Dyreart: I Vetstat er dyrearten identificeret ved en talkode. 51 er akvakultur (15: 

svin, 12: kvæg, 13: får/geder, 24: mink, 30: fjerkræ)  
o Ald. Grp.: Ikke aktuel for aquakultur 
o Vetstats koder for aldersgrupper er for akvakulturs vedkommende: 20: 

rødmundssyge, 21: furunkulose, 22: yngelsyndrom, 23: andet 
o ATC kode. Et WHO system til identifikation af det aktive stof. Vil næppe blive 

aktuel til kontrolformål 
 
Det skal understreges, at det alene er dyrlægen der er ansvarlig for at recepten/rekvisitionen er 
korrekt udfyldt, med mindre fejlen kan henføres til indtastningsfejl hos grovvareselskabet eller 
apoteket.  
 
 
Ovennævnte resultatbillede kan downloades, og efterfølgende overføres til excel. 
 
 
 
EJa 
 
Mørkhøj 
d. 11/6-2008 


