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Novartis Healthcare A/S 
Edvard Thomsens Vej 14, 3.sal 
2300 København S 
 
 

København, den 16. december 2013 
 
 
 
 
Vedr.: R-2013-5600, Ultibro taskepose - Afgørelse 

 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående reklame, anmeldt af Novartis Healthcare A/S 
den 15. november 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. 
 
Novartis Healthcare A/S har svaret i sagen den 2. december 2013, hvoraf fremgår at ”Novartis Healthcare 
A/S vil rette sig efter ENLI´s påtale og vil ikke benytte reklamen.” 
 

 

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

 Reklamekodeksets § 12, stk. 2  
 

 
Begrundelse: 
Det fremgår af § 12 i Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod 
sundhedspersoner (reklamekodekset), at der ikke i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget af et 
lægemiddel må gives eller tilbydes sundhedspersoner økonomiske fordele, jf. dog § 12, stk. 2 og §§ 13-15.  
Det følger videre, at forbuddet i stk. 1 ikke omfatter gaver af ubetydelig værdi, når gaven kan anvendes i 
modtagerens erhverv, jf.§ 12, stk. 2.  
 
Ud over almindeligt kontormateriel accepteres ikke gaver, der vil kunne anvendes i privat regi, fx en kaf-
fekop, jf. vejledningen til bestemmelsen (§ 12 stk. 2). 
 
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at den anmeldte taskepose med påtrykt navn på et konkret 
lægemiddel, Ultibro Breezhaler, ikke ligger inden for det naturlige område af gaver, der kan anvendes i 
modtagerens erhverv, der efter fast praksis forstås som faglige gaver (fx lægeudstyr) samt almindeligt 
kontormateriel. Det er efter granskningsmandspanelets opfattelse nærliggende at antage, at taskeposen 
vil have en praktisk værdi, der går ud over de tilladte faglige formål. For eksempel kan taskeposen efter-
følgende anvendes i privat regi, fx til indkøb, aflevering af tomme flasker o.l.  
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Granskningsmandspanelet anerkender, at udlevering af muleposer o.lign. efter mangeårig fast praksis har 
været accepteret i forbindelse med faglige kongresser, formentlig pga. et ofte omfattende kongresmate-
riale. Når sådan udstyr og materiale gives på en kongres, sker vurderingen efter reklamekodeks § 13. Til 
forskel herfra finder granskningsmandspanelet ikke, at samme gave nødvendigvis er lovlig efter reklame-
kodeks § 12, stk. 2, efter hvilke gaver er begrænset til faglige gaver og almindeligt kontormateriel, jf. vej-
ledningen. 
 
Henset til det generelle forbud i lægemiddellovens § 66, stk. 1, nr. 1, hvorefter der ikke må reklameres for 
receptpligtige lægemidler over for offentligheden, er det desuden granskningsmandspanelets vurdering, 
at muleposer o.lign. alene kan udleveres på kongresser påtrykt navn og logo for virksomheden, ikke med 
særnavn og fællesnavn på et receptpligtigt lægemiddel. Dette uanset at anførelsen af lægemidlet er sket i 
overensstemmelse med reminderreglen i reklamekodeksets § 6. 
 
Afgørelse: 
Novartis Healthcare A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 12 stk. 2 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 § 12, stk. 2, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 
5, stk. 1, litra b.  

 
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 
 
 

  Malene Abildstrøm                                                         Kasper Hasseriis Andersen 
        Sekretariatschef, juridisk granskningsmand                                 Lægefaglig granskningsmand 
 


