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Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
Strødamvej 52 
2100 København Ø 
 
 

København, den 25. oktober 2013 
 
 
Vedr.: R-2013-4898, Spiriva (tiotropium) reminder - Afgørelse 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående reklame, anmeldt af Boehringer Ingelheim 
Danmark A/S den 08. oktober 2013.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at reklamen stred mod ENLI’s regel-
grundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sund-
hedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring. 
 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S har ikke svaret i sagen. 
 

Granskningsmandspanelets vurdering: 
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt: 
 
• Reklamekodeksets § 5 stk. 1 da reklamen ikke opfylder § 6 (remindere) 
 
Begrundelse: 
Den anmeldte post-it blok er anmeldt som reminder, og indeholder ud over firmanavn og sær- og fælles-
navn også logo. Logoet må betragtes som værende henførende til indikationen for lægemidlet, da der er 
afbilledet lunger og en frisk brise gennem vinduet. Det fremgår af vejledningen til reklamekodekset § 6, at 
”Dog kan et logo ikke anvendes i en reminder, hvis logoet på nogen måde indikerer eller henviser til læ-
gemidlets anvendelse/indikation, fx hvis logoet viser en knogle og lægemidlet er mod osteoporose, eller 
på anden vis angiver forhold om lægemidlet. I så fald finder de almindelige reklameregler anvendelse, og 
samtlige pligtoplysninger skal medtages. ” 
 
Det er således granskningsmandspanelets vurdering, at indeværende reklame mangler en fuldstændig og 
integreret pligttekst, jf. reklamekodeks § 5. 
 
Afgørelse: 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 5 stk. 1 og på-
lægges som følge heraf sanktioner. 
 
Sanktion: 
• Pålæg om ikke at benytte reklamen i dens foreliggende form, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for 

ENLI § 1, stk. 1. 
• Bøde på kr. 15.000,- for overtrædelse af reklamekodeksets § 5 stk. 1, jf. Sanktions- og gebyrregu-

lativ for ENLI § 4 stk. 1 litra e. 
 
Faktura fremsendes.  
 

Ankevejledning: 
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Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via www.enli.dk <http://www.enli.dk> . Fristen regnes 
fra den dag, afgørelse afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage med-
regnes ikke. 
Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
 
Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis sanktion gives i form af påtale pålægges et 

gebyr på 5.000kr. plus moms, hvis ankesagen tabes, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 3. 

Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis 

ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sankti-

ons- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 2. 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 

Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. 
 

 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Kasper Hasseriis Andersen 
Lægefaglig granskningsmand 

 
 


