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AstraZeneca A/S 
Roskildevej 22 
2620 Albertslund  
 
           21. juni 2011 
            
 
Afgørelse, E 1109/11 Seroquel Prolong præsentation fra AstraZeneca. 
 
Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) har vurderet ovenstående reklamemateriale fra læ-
gemiddelfirmaet AstraZeneca. 
 
ENLI anerkender ikke anvendelsen af udenlandske samfundsøkonomiske betragtninger i danske 
lægemiddelreklamer Det fremgår af Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale (NMI)’s årsbe-
retning for 1999 og Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL)´s årsberetning for 2008, 
at dokumentation for omkostningseffektivitet skal være baseret på danske forhold og danske 
priser. 
 
De anvendte figurer på side 4 fremgår ikke af den anførte reference. Det er en overtrædelse af 
Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedsperso-
ner § 7, stk. 4, hvoraf det fremgår, at figurer skal angives loyalt og nøjagtigt. 
 
AstraZeneca har i sit høringssvar af 17.06.11 anført, at præsentationen kun har været anvendt få 
gange for udvalgte medlemmer af lægemiddelkomiteer, hvor man tydeligt har gjort opmærksom 
på, at man har anvendt udenlandske beregninger med de svagheder, dette indebærer. AstraZe-
neca anerkender, at det burde være anført at figuren er konstrueret af AstraZeneca. 
 
ENLIs afgørelse: 
 
AstraZeneca pålægges: 
 

- at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- en bøde på kr. 15.000,- iht. ENLIs sanktionsprincipper § 4 stk 1  
- litra e.  
- at afgive underskrevet tilsagn om, at AstraZeneca ikke har til hensigt at gentage overtræ-

delsen jf. § 1, stk. 2 i sanktionsregulativet. 
 

Faktura fremsendes. 

Afgørelsen kan inden 21 dage ankes til Ankenævnet. Anken skal indsendes til sekretariat@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 stør-
relse, og hvis bøden nedsættes, et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. sagsbehandlings- og 
gebyrregulativ for ENLI § 7. 
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En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 

 

Kopi af nærværende skrivelse sendes til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 

 
 
 

 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Troels Mørk Hansen 
Lægefaglig granskningsmand 

 


