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GlaxoSmithKline Pharma A/S 
Nykær 68 
Sektion for lægemidler 
 
2605 Brøndby 
 
 

København, den 9. september 2014 
 
 
Vedr.: R-2014-3466, Avamys roll-up - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående reklame, anmeldt af GlaxoSmithKline Phar-
ma A/S den 26. august 2014.  
 
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. 
 
GlaxoSmithKline Pharma A/S har svaret i sagen den 29. august 2014. GlaxoSmithKline Pharma A/S havde 
følgende bemærkninger til afgørelsen: 

 GSK er helt bevidst om kravet i § 8 og nødvendigheden af et sammenligningsskema i denne type 
af reklamemateriale. GSK har imidlertid indarbejdet dette som en naturlig del af de pligtoplysnin-
ger, som skal findes på standen. 

 Sammenligningsskema er derfor tilgængeligt på standen sammen med de øvrige pligtoplysninger, 
som oplyst nederst på materialet. ”Pligttekst forefindes frit tilgængeligt på standen”. Jvnf ENLI re-
klamekodeks § 5, stk 2: ”Hvis pligtteksten af praktiske grunde, eks. pga. reklameformat, ikke kan 
bringes i direkte sammenhæng med reklamen, accepterer ENLI ved brug af roll-up, plakater o.l. fx 
ved møder, at pligtteksten på roll-up, plakat o.l. erstattes af en synlig oplysning om, at: ”pligttek-
sten forefindes frit tilgængeligt på standen”.  

 Som dokumentation for dette vedlægges som bilag 1, kopi af den interne godkendelse af materia-
let, hvoraf det fremgår, at sammenligningsskema er tilgængeligt. 

 
Sammenfattende finder GSK således, at materialet lever op til kravene i ENLI’s reklamekodeks § 
8, da alle pligtige oplysninger er til stede på standen.  
 
  

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

 Reklamekodeksets § 8  
 

Begrundelse: 
 
Materialet indeholder sammenligninger, idet der i reklamen er anført en figur omhandlende affinitet hvori 
lægemidlerne Nasacort, Rhinocort, Flixonase, Nasonex og Avamys indgår. Der er dog ikke på selve roll-up’en 
integreret et objektivt sammenligningsskema for lægemidlerne, hvilket er krav, jf. reklamekodekset § 8. 
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Af reklamekodekset § 5 stk. 2 fremgår, at ”Hvis pligtteksten af praktiske grunde, eks. pga. reklameformat, 
ikke kan bringes i direkte sammenhæng med reklamen, accepterer ENLI ved brug af roll-up, plakater o.l. fx 
ved møder, at pligtteksten på roll-up, plakat o.l. erstattes af en synlig oplysning om, at: ”pligtteksten fore-
findes frit tilgængeligt på standen”. Denne bestemmelse relaterer sig dog alene til pligtoplysningerne om 
lægemidlet. Indeholder en roll-up sammenlignende reklame, er det granskningsmandspanelets vurdering, 
at det objektive sammenligningsgrundlag (fx sammenligningsskema) er en væsentlig del af selve rekla-
men. Derfor skal sammenligningsskemaet inkluderes på selve reklamen, hvilket i øvrigt fremgår af rekla-
mekodeksets § 5 stk. 2: ”Reklamen skal dog, uanset at den bringes på en roll-up, en plakat el. lign., være i 
overensstemmelse med reklamekodeksets regler, herunder kravene til et integreret objektivt sammenlig-
ningsgrundlag ved sammenlignende reklame”. 
 
For roll-up’s der indeholder elementer af sammenlignende reklame skal det objektive sammenlignings-
grundlag implementeres på roll-up’en. 
 
Afgørelse: 
GlaxoSmithKline Pharma A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 8 og pålægges som føl-
ge 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. 30.000,- for overtrædelse af reklamekodeksets § 8, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for 
ENLI § 4, stk. 1, litra g.  

 
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 ankesagen tabes, og der maksimalt gives 
sanktion i form af påtale, pålægges et gebyr på 5.000 kr. plus moms, 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 An-
kenævnet, hvis ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte 
beløb, jf. Sanktions- 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 


