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MSD Danmark ApS 
Lautrupbjerg 4 
2750 Ballerup 
 
 

København, den 11. september 2013 
 
 
Vedr.: R-2013-4074, PegIntron - Afgørelse 

 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående reklame, anmeldt af MSD Danmark ApS den 
29. august 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. 
 
MSD Danmark ApS har svaret i sagen: 
 
Der er desværre ikke tale om en forkert afgivelse af betegnelsen, men om et forkert tal. Den pågældende 
kollega har troet, at hun ved at anvende AIP-prisen brugte den rigtige pris, da der er tale om et hospitals-
produkt. Det er vi efterfølgende blevet opmærksomme på er en fejl.  
  
I forhold til anvendelsen af AUP for hospitalsforbeholdte lægemidler, så mener vi baseret på udregningen 
af AUP, at det ikke giver god mening.  
Registerprisen = AUP= AIP (minus moms) + en fastlagt procentsat + et fast beløb  
Forbrugerprisen = Registerprisen (AUP) + recepturgebyr 
  
Anvendelsen af AUP-prisen for hospitalsforbeholdte lægemidler giver på ingen måde det reelle billede af 
prisen. Er det noget I vil genoverveje/tage med i jeres overvejelser? 
 

 

Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 
er overtrådt: 
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt: 
 

 Reklamekodeksets § 5 stk. 1 nr. 9 
 

Begrundelse: 
Granskningsmandspanelet har udtrukket ovenstående reklame til stikprøve og finder at reklamen over-
træder § 5 stk. nr. 9 idet der alene opgives lægemidlets AIP pris + receptur gebyr, samt henvisning til me-
dicinpriser.dk. 
 
Der følger af Vejledningen til kodeks § 5 stk. 1 nr. 9: 
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 For apoteksforbeholdte lægemidler foreskriver reklamebekendtgørelsen § 11, stk. 1, nr. 9, at regi-
sterprisen inkl. moms skal oplyses. Sundhedsstyrelsen har dog oplyst, at en reklame også kan in-
deholde en supplerende oplysning om forbrugerprisen inkl. moms eller ekspeditionsprisen (ESP). 
ENLI påtaler ikke anvendelsen af alene ekspeditionsprisen, ESP. Sundhedsstyrelsen har til ENLI op-
lyst, at registerprisen beregnes ved at tillægge den anmeldte apoteksindkøbspris pr. pakning 
ekskl. moms (AIP) en fastlagt procentsats, jf. § 2 i bekendtgørelsen om beregning af forbrugerpri-
ser mv. på lægemidler. Herudover skal der henvises til medicinpriser.dk.  

 
 
ENLI har tidligere rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen 
 
SST’s svar er, at registerprisen findes for lægemidler, der alene må udleveres til hospitaler, og det er den-
ne pris lovgivningen kræver oplyst. Dette er uanset om man reelt kan sælge det til en anden pris. Den an-
den pris må man oplyse om i et medfølgende brev, eller hvad man nu ønsker. På den måde kan hospitalet 
også altid se, hvad der reelt har været indberettet til myndighederne af pris – og så vurdere om den til-
budte købspris er fair 
 
Jf. Vejledningen til reklamekodeks § 5 stk. 9.: 
For lægemidler, der alene må udleveres til sygehuse skal registerprisen fortsat oplyses. Således kan virk-
somheden i et medfølgende brev vælge at gøre opmærksom på, at de kan tilbyde lægemidlet til en anden 
pris end den oplyste anmeldte pris i den integrerede pligttekst i reklamen.  
 
 
Afgørelse: 
MSD Danmark ApS findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 5 stk. 1 nr. 9 og pålægges som 
følge heraf sanktioner. 
 

Sanktion: 

 Pålæg om ikke at benytte reklamen i dens foreliggende form, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for 
ENLI § 1, stk. 1. 

 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 5 stk. 1 nr. 9, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for EN-
LI § 4 stk. 1 litra d.  

 Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at MSD Danmark ApS ikke har til hensigt at gentage 
overtrædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2. 

 

Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. 
 
 

Ankevejledning: 
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 
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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 
 
 

Peter Schwarz 
Lægefaglig granskningsmand 

 
 


