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Berlin-Chemie, A. Menarini Group 
Sdr. Jernbanevej 4C, 2 
3400 Hillerød 
 
 
 
 

              27. juni 2011 
 
 

Afgørelse, E 1116/11 Hypoloc (nebivolol) reklame. 
 
Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) har vurderet ovenstående reklamemateriale fra læ-
gemiddelfirmaet Berlin-Chemie. Berlin-Chemie har haft ENLI’s vurdering i høring. 
 
ENLI har fundet at det i første omgang anmeldte materiale er en ulovlig sammenlignende læge-
middelreklame.  
 
Berlin-Chemie har i høringsskrivelse forklaret at det konkrete materiale er påtænkt benyttet efter 
salgsmøde i uge 33. Det er tanken, at materialet udleveres sammen med en tabel indeholdende 
sammenligning af betablokkere, som markedsføres i Danmark. Denne er under udarbejdelse. 
 
Det beklages at en ufærdig reklame er blevet anmeldt. 
 
Det anføres endvidere at man på grund af sygdom har måttet gå på kompromis med gængse 
procedurer og arbejdsgange. 
 
ENLIs beslutning: 
 

- Berlin-Chemie pålægges at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- Berlin-Chemie får en påtale for det fremsendte reklamemateriale 
- ENLI frafalder bødekrav på kr. 30.000,- iht. ENLI’s sanktionsprincipper § 4 stk 1 litra g i 

den konkrete sag.  
- Berlin-Chemie pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at Berlin-Chemie ikke har til 

hensigt at gentage overtrædelsen jf. § 1, stk. 2 i sanktionsregulativet. 
 
Kopi af nærværende skrivelse fremsendes til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 

Afgørelsen kan inden 21 dage ankes til Ankenævnet. Anken skal indsendes til sekretari-
at@enli.dk og indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes 
på. Gives der medhold, er anken gebyrfri, jf. sagsbehandlings- og gebyrregulativ for ENLI § 7. 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. 

 
 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Peter Schwarz 

Lægefaglig granskningsmand 
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