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Uafhængig revisors ISRS 4400-erklæring om faktiske resultater af 
aftalte arbejdshandlinger omhandlende krypteret afsendelse af 
recepter via vetisearch.dk 

Til VETiSearch ApS 

Indledning 

VETiSearch ApS (herefter ”VETiSearch”) understøtter dyrlæger i forskellige opgaver, blandt andet i 
udstedelse af dyrlægerecepter i PDF-format via sikker, krypteret mail. 

Lægemiddelstyrelsen har i juni 2022 frigivet en opdateret udgave af bekendtgørelse om recepter og 
dosisdispensering af lægemidler. Bekendtgørelsen fjerner den tidligere mulighed for at kunne afsende 
ukrypterede mails mellem dyrlæger og apoteker. VETiSearch har implementeret en løsning for 
anvendelse af sikker krypteret mail til denne kommunikation og ønsker at kunne demonstrere overfor 
kunder og interessenter, at der anvendes den fra Lægemiddelstyrelsen påkrævede kryptering i 
forbindelse med afsendelse af recepter fra dyrlæger til apotekerne. 

De planlagte arbejdshandlinger 

Vi har udført de arbejdshandlinger, som blev aftalt med VETiSearch, vedrørende kryptering ved 
afsendelse af recepter mellem dyrlæger og apoteker. Vi har indhentet og vurderet dokumentation for den 
etablerede løsning og undersøgt, om løsningen efterlever de af lægemiddelstyrelsens stillede krav til brug 
af kryptering, TLS version 1.2. Opgaven er opsummeret til følgende spørgsmål: 

1. Kontroller, at der er etableret retningslinjer for krypteret afsendelse af mails
2. Kontroller, at der er etableret en certifikatløsning
3. Kontroller, at afsendelse af dyrlægerecepter via VETiSearch-platformen sker via anvendelse af

forced TLS version 1.2.

Uddybende beskrivelser af de udførte arbejdshandlinger og resultatet heraf er omtalt i bilag 1 til 
nærværende erklæring. 

Arbejdshandlingerne er foretaget i august 2022 og omfatter udelukkende den aktive version af 
krypteringsløsningen TLS version 1.2 i denne periode. 

Opgaven er udført i overensstemmelse med ISRS 4400-standarden, hvor revisor alene afgiver erklæring 
om de faktiske resultater vedrørende de aftalte arbejdshandlinger, og der udtrykkes derfor ingen grad af 
sikkerhed som ved et review eller en revision. 

Hvis vi havde udført yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udført review, kunne andre forhold 
være fundet og rapporteret. 
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Denne erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål at være til brug for VETiSearch, deres 
kunder og interessenter. 

København, den 6. september 2022 

Deloitte 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

Thomas Kühn 
partner 
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Bilag 1 – Beskrivelse af aftalte arbejdshandlinger og resultater heraf. 

Nr. Udsagn Arbejdshandling Resultat af de udførte arbejdshandlinger 
1.1 

VETiSearch.dk overholder 
"Bekendtgørelse om recepter og 

dosisdispensering af lægemidler", §53 
om kryptering af dyrlægerecepter. 

Kontroller, at der er etableret retningslinjer for krypteret 
afsendelse af mails. 

Vi har konstateret, at der er beskrevet 
processer og retningslinjer for anvendelse af 
TLS 1.2 kryptering hos VETiSearch.   

1.2 Kontroller, at der er etableret en certifikatløsning. Vi har konstateret, at der anvendes en 
certifikatløsning, hvor certifikater automatisk 
fornys hver tredje måned. Vi har konstateret, 
at VETiSearch modtager fejlmeldinger, 
såfremt et certifikat fejlagtigt ikke fornys eller 
en besked ikke kan sendes.  

1.3 Kontroller, at afsendelse af dyrlægerecepter via VETiSearch-
platformen sker via anvendelse af forced TLS version 1.2. 

Vi har konstateret, at afsendelse af dyrlæge-
recepter via VETiSearch-platformen sker via 
anvendelse af forced TLS version 1.2. 

Matraore/tnan 
T:\Afd1180\VETiSearch\2022\VETiSearch ISRS 4400 END 250822.docx 
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