
 

 

ENLI |  Lersø Parkallé 101|  DK-2100 København Ø 
Tlf.: 3920 2575 | CVR. 31 19 67 95 | Bank 4260-4316033342 | IBAN DK 153000431603342| SWIFT/BIC DABADKKK 

 

Berlin Chemie ApS, Danmark 
Sdr. Jernbanevej 4C, 2 
3400 Hillerød 
          19. september 2011 
 
 
 
Afgørelse, E 1508/11 Migard kalender (teaser). 
 
Berlin-Chemie har i sit høringssvar dateret 30.08.11 anført, at forkortet produktresumé findes på 
bagsiden af juni måned i kalenderen. 
 
Granskningsmandspanelet anerkender ikke, at pligtteksten er skjult på bagsiden af en enkelt må-
ned i en reklamekalender. Pligtteksten skal være synlig i forbindelse med hvert enkelt kalender-
blad og ikke skjult på bagsiden af en enkelt måned. 
 
Afgørelse: 
 
Reklamen mangler en synlig pligttekst, som det kræves iht. § 5 i Lægemiddelindustriens kodeks 
vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner 
 

- Berlin Chemie pålægges at ophøre med at anvende reklamen i dens foreliggende form.  
- Berlin Chemie pålægges en påtale iht. ENLI’s sanktionsprincipper § 4 stk 1 litra c.  
- Berlin Chemie pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at Berlin Chemie ikke har til 

hensigt at gentage overtrædelsen jf. § 1, stk. 2 i sanktionsregulativet 
 
 
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”).  
 

 
Med venlig hilsen 

 
Troels Mørk Hansen 

Lægefaglig granskningsmand 
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