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MSD Danmark ApS 
Havneholmen 25 
1561 København V 
 
 

København, den 17. januar 2020 
 
 
 
 

AFGØRELSE 
 

Vedr.: R-2019-5134, Lixiana roll-up.  

 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog ovenstående reklame, anmeldt af MSD Danmark ApS den 4. december 

2019, til kontrol. 

 

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 den 14. december 2019. 

 

MSD Danmark ApS har svaret i sagen. 

 

Vedrørende forhold 1 (billedet) anfører MSD Danmark ApS, at det ikke var hensigten med billedet af de 

mange hoveder at skræmme eller fornærme læseren. Rationalet bag billedet var, at HCPs møder mange 

forskellige ældre patienter med forskellige komorbide tilstande, men med et fælles behov: et NOAK (nyt 

antikoagulerende lægemiddel) der virker efter den ældres behov. Billedet er fjernet. 

 

Vedrørende forhold 2 (pligttekst) anerkender MSD Danmark ApS, at man har glemt at uddybe hvilke krite-

rier for bivirkninger der har ligget til grund for den tabel der er inkluderet i pligtteksten tilknyttet rekla-

men. Materialet vil blive justeret til brug ved en senere lejlighed.    

 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 

er overtrådt: 

• Reklamekodeksets § 4, stk. 2 

• Reklamekodeksets § 5, stk. 1, litra 5 (bivirkninger)  

 

Begrundelse: 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at der med denne afgørelse er foretaget en vurdering af hø-

ringskommentarer fra MSD Danmark ApS. Høringskommentarerne har ikke givet anledning til at Gransk-

ningsmandspanelet ændrer konklusionen at MSD Danmark ApS har overtrådt Reklamekodekset regler. 

 

Afgørelse: 
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MSD Danmark ApS findes således at have overtrådt Reklamekodeksets § 4, stk. 2 og § 5, stk. 1, litra 5 (bi-

virkninger) og pålægges som følge heraf sanktioner.  

 

Sanktion: 

• Pålæg om ikke at benytte reklamen i dens foreliggende form, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for 

ENLI § 1, stk. 1. 

• Bøde (+ moms) på kr. 40.000 for overtrædelse af Reklamekodeksets § 4, stk.2 og § 5, stk. 1., jf. 

Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 4 stk. 1 og litra e og f.  

• Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at MSD Danmark ApS ikke har til hensigt at gentage 

overtrædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2. 

 

Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. 

 

Faktura fremsendes. 

 

Ankevejledning: 

Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 11, stk. 1.  

 

Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via anmeldersitet på 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.  

 

Der pålægges et gebyr på 6.000 kr., for at anke en afgørelse truffet af Granskningsmandspanelet, jf. Sank-

tions- og gebyrregulativets § 7, stk. 8.  

 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  

 

Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kim Dalhoff 

Lægefaglig granskningsmand 

 
 


