Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14, 3.sal
2300 København S

København, den 30. juli 2021

AFGØRELSE
Vedr.: R-2021-2121, Jakavi (ruxolitnib)
Baggrund:
Granskningsmandspanelet udtog ovenstående reklame, anmeldt af Novartis Healthcare A/S den 03. juni
2021, til kontrol.
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at reklamen stred mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 9. juni 2021.
Novartis Healthcare A/S har svaret i sagen. I høringssvaret erkender Novartis at det er en fejl at reminderen kom til at indeholde et link til pligtteksten, og at dette skyldes en ’administrativ fejl’. Hensigten har
været at lave et banner under reminder reglen.
Granskningsmandspanelets vurdering:
Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler
er overtrådt:
• Reklamekodeksets § 5, stk. 1, nr. 3.
Begrundelse:
Granskningspanelet bemærkede i høringen, at reklamen ikke falder under reminder-reglen i Reklamekodeksets § 6, da den med linket til pligtteksten indeholder mere end blot lægemidlets navn og fællesnavn.
Linket til pligtteksten medfører således at der er tale om en lægemiddelreklame, hvor lægemidlets fulde
indikation skal angives første gang det nævnes. Dette fremgår ikke af de to billeder, hvilket er i strid med
Reklamekodeks § 5, stk. 1, nr. 3.
Novartis har ved deres høringssvar godtgjort, at reklamen var tiltænkt som en reminder, alene med særog fællesnavn i, og at indsættelse af link til pligttekst dermed var en administrativ fejl.
Afgørelse:
Novartis Healthcare A/S findes således at have overtrådt Reklamekodeksets § 5, stk. 1, nr. 3.
Sanktion:
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•
•

Pålæg om ikke at benytte reklamen i dens foreliggende form, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for
ENLI § 1, stk. 1.
Påtale for overtrædelse af Reklamekodeksets § 5, stk. 1, nr. 3., jf. Sanktions- og gebyrregulativ for
ENLI § 3, stk. 2. Ifølge Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI vil der ved gentagne tilsvarende overtrædelser blive sanktioneret med bøde.

Ankevejledning:
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 11, stk. 1.
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via anmeldersitet på www.enli.dk. Fristen regnes fra
den dag, afgørelse afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes
ikke.
Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.
Der pålægges et gebyr på 6.000 kr., for at anke en afgørelse truffet af Granskningsmandspanelet, jf. Sanktions- og gebyrregulativets § 7, stk. 8.
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.
Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering.

Med venlig hilsen

Jesper Clausager Madsen
Lægefaglig granskningsmand
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