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XX 
 
        København, den 4. oktober 2011 
 
 
 
Vedr.: R-2011-0715, XX - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående reklamemateriale anmeldt af XX til kontrol 
den 22. september 2011.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at reklamen stred mod EN-
LI’s regelgrundlag, jf. lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler ret-
tet mod sundhedspersoner § 5, stk. 1, pkt. 9 og 11. Sagen blev derfor sendt i høring. 
 
XXX har i sit høringssvar anført, at henvisningen ikke skulle være til produktresumeet, men til den 
forkortede produktinformation med alle de lovpligtige informationer. 
 
Afgørelse: 
XXX findes  at have overtrådt lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for læge-
midler rettet mod sundhedspersoner § 5, stk. 1, pkt. 9 og 11 og pålægges som følge heraf føl-
gende sanktion(er): 
 
Sanktion: 

- XXX pålægges at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- XXX pålægges en påtale i henhold til ENLI’s sanktionsprincipper § 4, stk.1, litra d.  
- XXX pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at XXX 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”).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 

 
 
 
 


