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Vejledning for dyrlæger om adgang til VetStat 

Denne vejledning er tænkt som en hjælp til dig, som er dyrlæge, og som i forbindelse 

med dit arbejde har behov for at få adgang til VetStat, eller for at give andre adgang 

på dine vegne.  

 

Bemærk, at denne vejledning er udarbejdet inden VetStat er idriftsat, og der kan 

være foretaget mindre ændringer i designet, hvorfor enkelte detaljer på de an-

vendte billeder kan afvige fra det, du ser i VetStat. 

 

Hvordan logger jeg på VetStat? 

Alle danske og europæiske statsborgere vil i det nye VetStat kunne logge på ved brug 

af NemLog-in eller eID (europæisk Nem Login). Du logger på VetStat via dette link: 

https://vetstat.fvst.dk/. 

 

Når du er dansk autoriseret dyrlæge og logger ind med dit private NemID, kan det 

nye VetStat genkende dig som dyrlæge på dit CPR-nummer, da dette er registreret i 

forbindelse med din autorisation. Nogle få dyrlæger, der er autoriseret for mere end 

ca. 15 år siden, er kun registreret med fødselsdato. Hvis dette er tilfældet, kan VetStat 

ikke genkende dit NemID, og du vil ikke kunne logge på som dyrlæge. Du vil i stedet 

komme på systemet som borger. Hvis du oplever dette, skal du kontakte VetStat-sup-

port på vetstat@fvst.dk eller 72 27 68 87. 

 

Hvordan får du rollen som dyrlæge via NemID medarbejdersignatur? 

Hvis du ikke ønsker at anvende dit private NemID, kan du i stedet tilgå de oplysnin-

ger og funktioner, du har ret til som dyrlæge, via NemID medarbejdersignatur. Med-

arbejdersignaturen oprettes via den virksomhed, du ejer eller er ansat hos. For at få 

medarbejdersignatur skal der indgås en aftale med Nets. Hvordan man indgår en af-

tale med Nets, og hvordan man bestiller en NemID medarbejdersignatur, kan du læse 

mere om her.  

Første gang du logger på VetStat med medarbejdersignatur, vil du ikke automatisk 

have adgang til de oplysninger og funktioner, du har ret til som dyrlæge. For at få ad-

gang til disse oplysninger kan du gøre en af følgende: 

1. På borger.dk kan du afgive fuldmagt fra dit private NemID til en medarbej-

der i en virksomhed, herunder til dig selv som ejer eller ansat i en dyrlæge-

praksis (NemID medarbejdersignatur). Med denne løsning får du automatisk 

adgang til din brugerrolle som dyrlæge, når du logger på VetStat via din med-

arbejdersignatur. Du kan læse mere om, hvordan du afgiver en fuldmagt her. 

Du kan læse mere om at give andre adgang til VetStat på dine vegne, under 

afsnittet ”Hvis andre skal have adgang til VetStat på dine vegne” i denne vej-

ledning. 

2. I stedet for fuldmagtsløsningen kan du vælge at anmode om brugerrollen 

"dyrlæge", første gang du logger ind med din NemID medarbejdersignatur. 

Dette gør du direkte i VetStat. I din anmodning skal du oplyse din e-mail, dit 

telefonnummer og dit autorisationsnummer. I feltet ’Formål’ må du gerne 

uddybe formålet med din anmodning, samt angive dit navn og gerne også 

https://vetstat.fvst.dk/
mailto:vetstat@fvst.dk
https://www.nets.eu/dk-da/l%C3%B8sninger/nemid/medarbejdersignatur
https://digst.dk/media/23594/vejledning_digitalfuldmagt_afgiv.pdf
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praksistilknytning. Herefter vil Fødevarestyrelsen behandle din anmodning, 

herunder kontakte dig for evt. yderligere oplysninger. Se mere under ”Ad-

gang til VetStat” her. 

 

 

 

Hvis andre skal have adgang til VetStat på dine vegne 

Hvis andre, f.eks. en kollega eller en sekretær, skal have adgang til VetStat på dine 

vegne, skal du give dem en fuldmagt via borger.dk her. Ved at give en fuldmagt, giver 

du personen mulighed for at handle på dine vegne i VetStat, herunder at registrere og 

underskrive sundhedsrådgivningsaftaler digitalt, samt indberette medicinforbrug. 

Derudover vil personen kunne tilgå opgørelser og udtræk over f.eks. forbrug af anti-

biotika og vacciner på de(n) besætning(er), du har indgået aftaler om sundhedsråd-

givning for.  

Du kan finde en vejledning om at give fuldmagt på borger.dk her. Du kan også finde 

en vejledning om at anmode om fuldmagt på borger.dk her. 

 

Har du fået adgang til VetStat på vegne af en dyrlæge 

Hvis du har fået en fuldmagt til agere på en andens vegne i VetStat, skal du ikke an-

mode om en brugerrolle, da denne allerede er fastsat. Læs mere om brugerroller un-

der ”Adgang til VetStat” her. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=006c386a-2e53-4fef-bc58-e0b5b1dd178a&referringPageId=9ba419d1-3bff-43ad-974d-739d5f5627cf
https://digst.dk/media/23594/vejledning_digitalfuldmagt_afgiv.pdf
https://digst.dk/media/23593/vejledning_digitalfuldmagt_anmod.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/VetStat.aspx
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Hvis du skal varetage mere end én adgang til VetStat, behøver du ikke logge ind og ud 

for at skifte imellem de pågældende brugere. Du kan blot tilgå ”skift bruger/rolle” 

øverst i højre hjørne af skærmen i VetStat. Her kan du nemt skifte imellem de bru-

geradgange, du har modtaget en fuldmagt til at varetage.  

 

 

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00, via 

kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside eller via kontaktformularen i 

VetStat. 

 


