
 

 

ENLI |  Lersø Parkallé 101|  DK-2100 København Ø 
Tlf.: 3920 2575 | CVR. 34 75 47 21 | Bank 4260-4316033342 | IBAN DK 153000431603342| SWIFT/BIC DABADKKK 

 

København, den 10. oktober 2013 
 
 

Afgørelse vedr. KO-2013-4621 – Zytiga reklame 
 
 
Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse imellem parterne: 
 
Klager:   Astellas Pharma A/S 
   Kajakvej 2  
   2770 Kastrup 
    
og 
 
 
Indklagede:  Janssen-Cilag A/S 
   Hammermarken 19 
   3460 Birkeød 
     
 
 
Vedrørende:  Zytiga reklame af indklagede. 
 
 
Resumé: 
Janssen-Cilag A/S findes at have overtrådt reglerne i § 5 stk. 1  
 
 
Baggrund: 
Astellas Pharma A/S indsendte den 24. september 2013 en klage over Zytiga reklame af Janssen-Cilag A/S. 
Astellas Pharma A/S klager over: 
 

1. Navn og særnavn er ikke med samme skriftstørrelse 
2. Datoen for hvornår reklamematerialet sidst er skrevet/revideret mangler 
 

 
Sagen blev sendt i høring den 25. september 2013, jf. ENLIs sagsbehandlingsregler § 8. Der er ikke modta-
get høringssvar fra Janssen-Cilag A/S;  
 

 
Granskningsmandspanelet tog herefter sagen op til afgørelse.  
 
 
Granskningsmandspanelets vurdering og afgørelse: 
I forhold til de 2 klagepunkter, har granskningsmandspanelet lavet følgende vurdering: 
 
Ad punkt 1: 
Reklamen anvender navn og særnavn med forskelligt udtryk/typografi i reklamen. 
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Jf. § 5 stk.1 nr. 1: 
 
Lægemidlets navn og fællesnavn. Fællesnavnet skal angives med samme typer og på lige så fremtræden-
de måde som lægemidlets særnavn. For kombinationspræparater uden et fællesnavn skal der gives tyde-
lig oplysning om fællesnavnene for alle virksomme indholdsstoffer.  
 
Klager gives medhold 

 
 
Ad punkt 2: 
Reklamen mangler angivelse af dato for sidste revision jf. § 5 stk. 1 nr. 12: 
 
Datoen hvor reklamematerialet sidst er skrevet/revideret skal fremgå af en lægemiddelreklame 
 
Klager gives medhold 
 
 
Afgørelse: 
Janssen-Cilag A/S findes således at reklamekodeks § 5 stk. 1 nr. 1 og 12 og pålægges som følge heraf sank-
tion. 
 
Sanktion:  

- Janssen-Cilag A/S pålægges at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende 
form/ændre arrangementet så i overensstemmelse med reglerne på området/aflyse arran-
gementet.  

- Janssen-Cilag A/S pålægges endvidere en påtale i henhold til ENLI’s sanktionsprincipper § 4 
stk. 1 litra b.  

- Janssen-Cilag A/S pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at Janssen-Cilag A/S ikke har til 
hensigt at gentage overtrædelsen jf. § 1, stk. 2, i sanktions- og gebyrregulativet. 

 
 

Kopi af nærværende skrivelse sendes til klager hhv. indklagede og til Sundhedsstyrelsen til orientering. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Peter Schwarz 
Lægefaglig granskningsmand 


