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 ViNordics markedsføringsnævn fungerer som selvjustitsorgan for bran-

chen. Foreningen har etableret lignende nævn i Sverige og Norge. ViNor-
dics nævn behandler klager over medlemsvirksomheders reklameaktivite-
ter og vurderer markedsføringsaktiviteter iværksat af virksomheder, som 
står uden for foreningen med henblik på indsendelse til Lægemiddelstyrel-
sen. I perioden 1. april 2018 - 31. marts 2019 har Nævnet behandlet føl-
gende sager:   

 
 Dechra. Ved opslag på Dechras hjemmeside blev man ledt direkte til en 

side med omtale af receptpligtige lægemidler. Markedsføringsnævnet fandt, 
at de danske regler om reklamer på internettet ikke var overholdt, idet der 
var tale om en reklame over for offentligheden. 

 
Ceva. En dyrlæge tilknyttet Ceva havde ”liket” et opslag vedrørende virk-
somhedens lægemidler på LinkedIn, hvilket kan stride imod reklamereg-
lerne. Ceva havde efter det oplyste hverken været bekendt med, tilskyndet 
eller på anden måde været involveret i dyrlægens ”like”. Nævnet fandt som 
følge heraf - og under henvisning til en lignende sag afgjort af Lægemiddel-
styrelsen - at Ceva var uden ansvar for deling af nyheden. 

 
 MSD. En dyrlæge tilknyttet MSD blev i en artikel i Landbrugsavisen citeret 

for at have anprist et af virksomhedens lægemidler, hvilket blev bekræftet 
af den pågældende dyrlæge. Nævnet fandt, at dyrlægens udtalelser til 
Landbrugsavisen havde en klart anprisende karakter, hvorfor MSD havde 
overtrådt forbuddet i Lægemiddelloven mod reklamer for receptpligtige læ-
gemidler over for offentligheden. 

  
Ceva. En praktiserende dyrlæge havde i flere svinebesætninger set et ka-
lenderlys, der angiveligt var udleveret til landmændene af Ceva. Det fremgik 
af et foto af kalenderlyset, at dette var påført logo for “Altresyn” samt pligt-
tekst. Ceva afviste at have udleveret kalenderlyset til ikke-sundhedsfaglige 
personer. Nævnet fandt, at eftersom klagen var baseret på en anonym kilde, 
måtte klagen betragtes som udokumenteret, hvorfor Nævnet afviste klagen. 

 
 Boehringer Ingelheim. Klageren havde ved besøg på en dyreklinik fået 

oplyst, at Boehringer Ingelheim tilbød klinikkens personale belønning, hvis 
de solgte en vis mængde af virksomhedens lægemiddel “Previcox”. Boeh-
ringer Ingelheim benægtede at have givet belønning for salg. Da klagen var 
baseret på en anonym kilde og uden yderligere dokumentation, afviste 
Nævnet klagen. 

 
 Boehringer Ingelheim havde anvendt en artikel ved besøg på dyreklinikker 

uden samtidigt at oplyse om andre relevante studier. Nævnet lagde til 
grund, at lægemiddelvirksomheder ikke kan udvælge sig ét enkelt studie, 
der angiver positive resultater for virksomhedens lægemiddel, hvis det frem-
står som misvisende i forhold til den samlede viden på området. Nævnet 
fandt, og at der som følge heraf forelå en overtrædelse af Lægemiddello-
vens reklameregler. 



 
Boehringer Ingelheims konsulenter havde ved besøg på dyreklinikker 
henvist til, at der i produktresuméet for et konkurrerende lægemiddel (i mod-
sætning til produktresuméet for Boehringer Ingelheims lægemiddel 
Previcox) var angivet, at der ses utilstrækkelig respons hos 10-15% af hun-
dene. Nævnet fandt, at udsagnet i den konkrete situation måtte betragtes 
som vildledende og usaglig omtale af et konkurrerende produkt, når det ikke 
samtidigt blev nævnt, at en utilstrækkelig respons som angivet var forven-
telig for alle NSAID´er. 

 
 Boehringer Ingelheim havde i en annonce for Previcox bragt i DVT refe-

reret til en artikel. Nævnet fandt, at annoncen fremtrådte usaglig og vildle-
dende, da der ikke blev refereret loyalt til relevante oplysninger i artiklen, 
hvilket indebar en overtrædelse af Lægemiddellovens reklameregler. 


