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31. maj 2011 
 
 
 
Afgørelse, E 900/11, E 913/11, E 919/11, E 920/11, E 921/11, E 922/11 samt E 935/11. 
XXXX reklamemateriale. 
 
  
ENLI har modtaget XXXX høringsskrivelse dateret 17.05.11, hvor det anføres, at Læge-
middelstyrelsen har oplyst, at reklamebekendtgørelsens krav til ganske ensartet angivel-
se af sær- og fællesnavn ikke gælder for reminders.  
 
ENLI har på flere områder strengere krav til reklamer end Lægemiddelstyrelsen, men i 
den konkrete sag har granskningsmandspanelet besluttet at følge lægemiddelstyrelsens 
tolkning af reklamebekendtgørelsen.  
I alle andre reklamer end reminders gælder fortsat kravet om, at sær- og fællesnavn an-
føres ganske ensartet jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for læ-
gemidler rettet mod sundhedspersoner § 5, stk. 1.  Dette krav kræver ENLI opfyldt første 
gang lægemidlets navn nævnes, og hvor lægemidlets navn er størst/mest fremtrædende.  
 
ENLI frafalder påtale af E 900/11, E 913/11, E 919/11, E 920/11, E 921/11 og E 922/11. 
 
Påtalen vedr. E 935/11, hvor sær- og fællesnavn er uens angivet på linealforsiden, fast-
holdes. 
 

- XXXXX pålægges at ophøre med at anvende reklamerne i deres foreliggende 
form.  

- XXXXX gives påtale for ukorrekt angivelse af fællesnavn iht. ENLI’s sanktionsprin-
cipper § 4, stk. 1, litra b.  

- XXXXX pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at XXXXX ikke har til hensigt 
at gentage overtrædelsen jf. § 1, stk. 2, i sanktions- og gebyrregulativet. 
 

Afgørelsen kan inden 21 dage ankes til Ankenævnet. Anken skal indsendes til sekretari-
at@enli.dk og indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken 
støttes på. Gives der medhold, er anken er gebyrfri. Hvis ankesagen tabes, pålægges et 
gebyr på 50 % af bødens størrelse, og hvis bøden nedsættes, et gebyr på 50 % af det 
nedsatte beløb, jf. sagsbehandlings- og gebyrregulativ for ENLI § 7. 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 

 

Kopi af nærværende skrivelse sendes til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 
 

Med venlig hilsen 
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Troels Mørk Hansen 

Lægefaglig granskningsmand 


