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Sanofi-Aventis Denmark A/S 
Slotsmarken 13 
2970 Hørsholm 
 
 

København, den 23. oktober 2013 
 
 
 
 
Vedr.: R-2013-4817, Lemtrada reklame - Afgørelse 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående reklame, anmeldt af Sanofi-Aventis Denmark 
A/S den 02. oktober 2013.  
 
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. 
 
Sanofi-Aventis Denmark A/S har svaret i sagen og erkendt at materialet brugt ved kongressen ECTRIM ikke 
levede op til reglerne i reklamekodeks. Samtidigt anføres det, at materialet ikke vil blive anvendt i Dan-
mark fremadrettet. 
 

Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 
er overtrådt: 
 

 Reklamekodeksets § 5 stk. 1. 
 

Begrundelse: 
Granskningsmandspanelet har vurderet, at dette lægemiddels angivelse ikke overholder reklamekodeks § 
5 stk. 1 og vejledningen hertil: 
 
Det fremgår af vejledningen til reklamebekendtgørelsen pkt. 5.1, nr. 1, at: ”Samme typer betyder, at ty-
perne skal være af samme højde, bredde, design og stregtykkelse. Det er dog tilladt at anvende forskellig 
afstand mellem typerne i særnavn og fællesnavn, fx således at typerne i fællesnavnet skrives tættere 
sammen end typerne i særnavnet. Særnavn og fællesnavn skal fremtræde lige tydeligt. Det sikres normalt 
ved, at navnene skrives med samme farve og på samme farvebaggrund. Hvis der er tale om et kombinati-
onspræparat, for hvilket der ikke er fastsat ét fællesnavn, skal fællesnavnene for de virksomme indholds-
stoffer ikke nødvendigvis angives med samme typer som særnavnet.”.  
 
ENLI’s praksis har tidligere været, at fællesnavn eller indholdsstoffer skulle angives første gang et læge-
middel nævnes, og hvor det var mest iøjnefaldende. ENLI er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at 
Sundhedsstyrelsen har en anden fortolkning af reglen. Sundhedsstyrelsen har over for ENLI anført, at fæl-
lesnavnet skal angives sammen med særnavnet, og at det skal være på en lige fremtrædende måde. ENLI 
vil justere ind efter denne fortolkning, hvorfor særnavn altid skal angives i kombination med fællesnavn 
med samme typer og på en lige fremtrædende måde i reklamemateriale over for sundhedspersoner.  

. anvendelsen af versaler, henholdsvis minusk-
ler), skriftstørrelse og skriftfarve. Ved ”lige så fremtrædende måde” skal forstås, at fællesnavnet skal pla-
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ceres i teksten umiddelbart efter eller neden under særnavnet og på ganske samme bundfarve. Der kan 
dog indskydes en kort tekst, eksempelvis et firmanavn, mellem særnavn og fællesnavn under forudsæt-
ning af, at de to navne trods indskuddet opfattes som en helhed. Der henvises i øvrigt til vejledningen til 
reklamebekendtgørelsen punkt 5.1.1, jf. ovenfor.  

 Et særligt logo kan dog accepteres i særnavnet under forudsætning af, at der ikke derved sker en 
væsentlig ændring af balancen mellem særnavn og fællesnavn.  

 Såfremt et lægemiddel har mere end ét indholdsstof accepterer ENLI, at fællesnavnene skrives 
med en mindre typografi end særnavnet.  

 
Afgørelse: 
Sanofi-Aventis Denmark A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 5 stk. 1 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. 

 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 5 stk. 1, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 4 
stk. 1 litra b.  

 

Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. 
 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via www.enli.dk <http://www.enli.dk> . Fristen regnes 
fra den dag, afgørelse afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage med-
regnes ikke. 
Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
 
Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis sanktion gives i form af påtale pålægges et 

gebyr på 5.000kr. plus moms, hvis ankesagen tabes, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 3. 

Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis 

ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sankti-

ons- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 2. 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 

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

 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Peter Schwarz 
Lægefaglig granskningsmand 

 
 


