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Teva Danmark A/S 
Østergade 38 
1100 København K 
 
 

København, den 19. november 2013 
 
 
 
 
Vedr.: R-2013-5344, TEVA astma produktoversigt - Afgørelse 

 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående reklame, anmeldt af Teva Danmark A/S den 
31. 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. 
 
Teva Danmark A/S har svaret i sagen den 18. november 2013 

 

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

 Reklamekodeksets § 4 stk. 2  
 

Begrundelse: 
Granskningsmandspanelet har for anmeldelsen vurderet, at materialet på side 1, 3, 4, 8 indeholder bille-
der af pustende børn i en kontekst med astmabehandling, hvorfor disse billeder er at tolke som patient-
cases med elementer af produktanprisning, jf. reklamekodekset § 4 stk. 2 samt vejledningen til bestem-
melsen. Teva Danmark A/S har i høringsbrevet bl.a. beskrevet, at ”Det er Teva Denmark’s opfattelse, at 
billederne i vores produktoversigt ikke falder ind under denne beskrivelse. Produktoversigten er en sober 
gennemgang af vores produkters anvendelse, og der er ingen lovprisninger af produkterne i brochuren, 
der kan linkes til billederne. Billederne tjener blot til figurativt at angive, at man befinder sig indenfor det 
respiratoriske område. Kan denne type billeder ikke anvendes, kan man i princippet aldrig anvende billeder 
i sit materiale.”  Endvidere beskriver Teva Danmark A/S, at ” Billederne indikerer ikke nogen form for for-
bedring af lungefunktion endsige nogen form for sygedom. Dermed er de heller ikke af anprisende karak-
ter, men netop kun en angivelse af, at vi befinder os inden for det respiratoriske område.” 
 

Det er fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at billederne i en kontekst med astma behandling har 

anprisende karakter, uanset om dette vurderes at være direkte eller indirekte. 

Granskningsmandspanelet har for anmeldelsen desuden vurderet, at udsagnet ”LUFT TIL LIVET” i relation 
til billederne er ikke-sobert, jf. § 4 stk. 2 samt vejledningen til bestemmelsen. Teva Danmark A/S beskriver 
i høringssvar, at ” Udsagnet, ”Luft til livet” og billederne siger noget om, at Teva Denmark arbejder med 
produkter inden for det respiratoriske område og intet andet.” 
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Det er fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at sætningen i den fremførte kontekst er i strid med 
reglerne om soberhed indeholdt i reklamekodekset § 4 stk. 2. 
 
Afgørelse: 
Teva Danmark A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 4 stk. 2 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. 

 Bøde på kr. 15.000,- for overtrædelse af reklamekodeksets § 4 stk. 2, jf. Sanktions- og gebyrregula-
tiv for ENLI § 4 stk. 1 litra e.  

 

 
Faktura fremsendes.  
 

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 . Fristen regnes fra den dag, afgørelse 
afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes 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 

 
 


