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XXXXXX 
 

 
        København, den 29. september 2011 

 

 

 
Vedr.: R-2011-0673, XXXXXX - Afgørelse 
 
ENLIs granskningsmandspanel udtog ovennævnte materiale til kontrol og sendte sagen i høring hos 
XXXXXX d. 21. septebmer 2011. 
 
ENLI har modtaget XXXXXX høringssvar af d. 29. september 2011. XXXXXX anfører, at reklamen 
er ændret med angivelse af fællesnavn og en henvisning til medicinpriser.dk, til dokumentation for 
udsagnet ”omkostningseffektiv behandling”. XXXXXX mener ikke reklamen bør sanktioneres, da 
den endnu ikke er blevet trykt. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Granskningsmandspanelet vurderer reklamematerialet, som det foreligger ved anmeldelsen til 
ENLI. Hvis man ønsker en forhåndsgodkendelse skal dette ske ved særskilt anmeldelse. 
Granskningsmandspanelet kan godkende angivelsen af sær- og fællesnavn, men henvisningen til 
medicinpriser.dk som dokumentation for udsagnet ”omkostningseffektiv behandling” findes ikke 
tilstrækkelig. En simpel angivelse af priser er ikke tilstrækkelig til at opfylde kravet i Lægemiddel-
industriens kodeks vedrørende reklamer mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner § 7, 
stk. 3, hvoraf det fremgår, at oplysningerne skal være tilstrækkeligt udførlige, til at modtageren 
kan danne sig en personlig mening om lægemidlets behandlingsmæssige værdi. Udsagnet har 
endvidere karakter af sammenlignende reklame (omkostningseffektiv i forhold til hvad?) 
 
Afgørelse: 
XXXXXX findes således at have overtrådt Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklamer 
mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner § 7, stk. 3 og pålægges som følge heraf følgen-
de sanktioner: 
 
Sanktion:  
- XXXXXX pålægges at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- XXXXXX pålægges endvidere en påtale i henhold til ENLI’s sanktionsprincipper § 4, stk.1, 

litra c.  
- XXXXXX pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at XXXXXX ikke har til hensigt at 

gentage overtrædelsen jf. § 1, stk. 2, i sanktions- og gebyrregulativet. 
 
 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. ENLI’s sagsbehandlingsregler § 9 stk. 1.  
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og indgives via ENLIs elektroniske anmeldelsessystem på 
ENLIs hjemmeside, www.enli.dk.  
Anken skal indeholde en reference til journalnummeret for sagen i første instans samt en redegø-
relse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken er gebyrfri. Hvis ankesagen derimod tabes, på-
lægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, og hvis bøden nedsættes, 
pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7.  
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
I øvrigt henvises til uddybende ankevejledning på www.enli.dk (under menupunktet ”Vejlednin-
ger”). 

http://www.enli.dk/
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Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Troels Mørk Hansen 
Lægefaglig granskningsmand 

 

 

 

 


