
 

 

ENLI |  Lersø Parkallé 101|  DK-2100 København Ø 
Tlf.: 3920 2575 | CVR. 31 19 67 95 | Bank 4260-4316033342 | IBAN DK 153000431603342| SWIFT/BIC DABADKKK 

 

Servier Danmark A/S 
Roskildevej 39 
2000 Frederiksberg 
XXXXXX 
          5. september 2011 
 
 
 
 
 
Afgørelse vedr. E 1496/11 Valdoxan nyhedsbrev ”Nyt om Depression”. 
 
Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) har vurderet ovenstående reklamemateriale. 
 
I reklamen omtales forskellige lægemidler, bl.a. er bivirkningsforekomster anført i en tabel. Imid-
lertid mangler oplysninger om alle væsentlige forskelle, herunder priser og andre forhold af be-
tydning, som skal omtales loyalt og på lige fremtrædende vis, som det kræves iht. § 8 i Lægemid-
delindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner og 
Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale (NMI)s vejledning af 10. februar 2001 vedr. sammen-
lignende reklame. 
 
I sin høringsskrivelse af 01.09.11 har Servier anført, at tabellen i Nyhedsbrevet er fra en anerkendt 
lærebog, som er offentlig tilgængelig. Servier mener derfor ikke, at anvendelsen af tabellen i rekla-
mematerialet er at opfatte som en sammenlignende reklame. 
 
Afgørelse: 
 
Uanset hvorfra en tabel stammer, og om Servier har haft indflydelse på den eller ej, er Servier an-
svarlig for indholdet i sit reklamemateriale, og alle oplysninger i reklamen skal være i overensstem-
melse med lovgivningen vedr. lægemiddelreklamer. ENLI fastholder, at reklamematerialet er i strid 
med reglerne vedr. sammenlignende reklame. 
 
 
Servier pålægges: 
 

- at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- at betale en bøde på kr. 30.000,- iht. ENLI’s sanktionsprincipper § 4 stk 1 litra g.  
- afgive underskrevet tilsagn om, at Servier ikke har til hensigt at gentage overtrædelsen jf. 

§ 1, stk. 2 i sanktionsregulativet 
 
 
Faktura fremsendes. 
 
 
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. 
 
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 
 
Kopi af nærværende skrivelse fremsendes til lægemiddelstyrelsen til orientering. 

http://www.enli.dk/
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Med venlig hilsen 
 

Troels Mørk Hansen 
Lægefaglig granskningsmand 

 


