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Afgørelse, E 1471/11 Jevtana roll-up. 
 
 
Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) har udtaget ovenstående reklamemateriale til kon-
trol. 
 
Den afbillede figur i reklamen er ændret i forhold til den originale figur i referencen, herunder for-
holdet mellem Y- og X-akser. Dette er en overtrædelse af § 7, stk. 4 i Lægemiddelindustriens ko-
deks vedr. reklamer mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner, hvoraf det fremgår, at illu-
strationer skal gengives loyalt og nøjagtigt. (Jf. også NMIs vejledning om dokumentationskrav i 
lægemiddelreklamer af 9. oktober 1998). 
 
Sanofi-Aventis har gjort gældende, at man ikke har haft til hensigt at vildlede, og at der er an-
vendt præcis og korrekt statistisk information. Den ændrede layout af figuren er lavet med henblik 
på at kunne tilpasse trykformatet og skabe et harmonisk grafisk udtryk. 
 
ENLI’s afgørelse: 
 
ENLI fastholder, at figurer skal afbildes nøjagtigt som de fremstår i benyttede referencer, som det 
fremgår af § 7, stk. 4 i Lægemiddelindustriens kodeks vedr. reklamer mv. for lægemidler rettet 
mod sundhedspersoner og NMIs vejledning om dokumentationskrav i lægemiddelreklamer af 9. 
oktober 1998. 
 
 
Sanofi-Aventis pålægges: 
 

- at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- en bøde på kr. 15.000,- i henhold til ENLIs sanktions- og gebyrregulativ § 4, stk. 1, litra e. 
- at afgive underskrevet tilsagn om, at Sanofi-Aventis ikke har til hensigt at gentage over-

trædelsen jf. § 1, stk. 2 i sanktionsregulativet 
 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. ENLI’s sagsbehandlingsregler § 9 stk. 1.  
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og indgives via ENLIs elektroniske anmeldelsessystem på 
ENLIs hjem-meside, www.enli.dk.  
Anken skal indeholde en reference til journalnummeret for sagen i første instans samt en redegø-
relse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på. 

http://www.enli.dk/
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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 
 


