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Galderma Nordic AB (25901932) 
Hørkær 26 
2730 Herlev 
 
Att: Ann Charlotte Ekberg 
Sendt pr. e-mail til: anna.yng@galderma.com 
 
        København, den 26. september 2011 
 
 
 
Vedr.: R-2011-0403, Oracea reklame - Afgørelse 
 
ENLI’s granskningsmandspanel har modtaget Deres høringssvar dateret 26. september 
2011. Det fremgår af Galdermas høringssvar, at Galderma fremover vil sikre, at sær- og 
fællesnavn er lige tydeligt angivet første gang særnavnet nævnes og der hvor særnavnet 
er mest iøjnefaldende/størst. 
 
Den indsendte reklames sær- og fællesnavn var ikke ensartet angivet, hvor de var nævnt 
først og mest iøjnefaldende i øverste højre hjørne af reklamen. Granskningsmandspane-
let har vurderet på det foreliggende grundlag, at reklamen strider mod Lægemiddelindu-
striens kodeks vedrørende reklamer mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner § 
5, stk. 1, pkt. 1, hvoraf det fremgår, at lægemidlets navn og fællesnavn skal angives på 
lige fremtrædende måde. Det er Nævnets praksis, at denne regel skal overholdes, hvor 
lægemidlets navn nævnes første gang, og hvor det er mest fremtrædende. 
 
Sanktioner: 
 

- Galderma Nordic pålægges at ophøre med at anvende reklamen i dens forelig-
gende form.  

- Galderma Nordic gives påtale for ulig angivelse af sær- og fællesnavn iht. ENLI's 
sanktionsprincipper § 4, stk. 1, litra b.  

- Galderma Nordic pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at ikke har til hen-
sigt at gentage overtrædelsen, jf. § 1, stk. 2, i sanktions- og gebyrregulativet. Dette 
tilsagn skønnes opfyldt med høringsskrivelsen af 26. september 2011. 
 

Ankevejledning: 
 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. ENLI’s sagsbehandlingsregler § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sendes til sekretariat@enli.dk, att.: ”Ankenævn”.  
Anken skal indeholde en reference til journalnummeret for sagen i første instans samt en 
redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
I øvrigt henvises til uddybende ankevejledning på: www.enli.dk (Under menupunktet ”Vej-
ledninger”).  
 
Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering.. 
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Med venlig hilsen 
 
 

Troels Mørk Hansen 
Lægefaglig granskningsmand 

 
 
 


