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AbbVie A/S 
Emdrupvej 28 C 
2100 København Ø 
 
 

København, den 29. september 2022 
 
 
 
 

AFGØRELSE 
 

Vedr.: R-2022-3356, materiale vedr. Vistabel 

 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog ovenstående reklame, anmeldt af AbbVie A/S den 12. september 2022, 

til kontrol. 

 

Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at reklamen stred mod ENLI’s regel-

grundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sund-

hedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 19. september 2022.  

 

AbbVie A/S har svaret i sagen den 21. september 2022. 

 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 

er overtrådt: 

• Reklamekodeksets § 5, stk. 2. 

 

Regelgrundlag 

 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 5, stk. 2, at pligtoplysningerne, jf. § 5, stk. 1, skal fremtræde så tyde-

ligt, at den naturlige målgruppe for reklamen ubesværet kan læse dem. 

 

Det fremgår af endvidere af vejledningen til bestemmelsen, at læsbarheden bl.a. afhænger af skrifttype, 

skriftstørrelse, skriftfarve, baggrundsfarve, linjelængde, linjeafstand og opdeling af teksten i afsnit. En 

skriftstørrelse mindre end 6 punkt sort på hvid vil således normalt ikke kunne godkendes.   

  

Begrundelse: 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at der med denne afgørelse er foretaget en vurdering af pligt-

oplysningernes letlæselighed.  
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Granskningsmandspanelet bemærkede i høringen af den 18. september 2022, at pligtteksten i materialet 

var anført som én lang sammenhængende tekst uden afsnitsopdeling af teksten og/eller fremhævelse af 

de enkelte segmenter. På denne baggrund var det Granskningsmandspanelets umiddlebare vurdering, at 

materialet var i strid med Reklamekodeksets § 5, stk. 2. 

 

I høringssvar af den 21. september 2022 fremhæver AbbVie A/S bl.a.: 
 

”The current text in the material is 6 points black on white background and fulfill the requirements 

in ENLI Code § 5, stk. 1 and 2, and guide to ENLI code § 5, stk. 2, as AbbVie is confident the target 

group of Physicians/HCPs working in the highly specialized aesthetic specialty are fully capable of 

reading the text.  

 

AbbVie agrees that the line length, line spacing and division of the text can be improved to ease 

the readability. AbbVie agrees to update the material and narrow the line length, increase line 

spacing and divide the text by writing all the mandatory text headlines shown below with bold text 

in the Danish Compulsory information.” 

 

Det er fortsat Granskningsmandspanelets vurdering, at materialet ikke opfylder bestemmelsen, blot når 

skriftstørrelse 6 sort farve på hvid baggrund er anvendt. Det fremgår utvetydigt af vejledningen til be-

stemmelsen, at pligtteksten skal være letlæselig, hvilket indbefatter en samlet vurdering af flere variable. 

Èn lang sammenhængende tekst, uafhængigt af skriftstørrelsen, uden tiltag som f.eks. afsnitsopdeling 

eller afsnitsfremhævelse mv. som i nærværende tilfælde, anses ikke for at være letlæseligt. 

 

Granskningsmandspanelet finder derfor, at materialet er i strid med Reklamekodeksets § 5, stk. 2. 

 

Afgørelse: 

AbbVie A/S findes således at have overtrådt Reklamekodeksets § 5, stk. 2 og pålægges som følge heraf 

sanktioner. Granskningsmandspanelet skal bemærke, at nærværende vurdering ikke er ensbetydende 

med en vurdering alle individuelle forhold i det fremsendte materiale. 

 

Sanktion: 

• 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. 2, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 

4, stk. 1, litra c.  

 

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.  
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Der pålægges et gebyr på 6.000 kr., for at anke en afgørelse truffet af Granskningsmandspanelet, jf. Sank-

tions- 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 

 

 

Kasper Hasseriis Andersen 

Lægefaglig granskningsmand 

 
 


