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I perioden 1. april til 1. november 2019 har Markedsføringsnævnet 
behandlet 3 sager.  
 
De i perioden behandlede sager har omhandlet følgende: 
 
Manglende overensstemmelse med produktresuméet. 
 
Sag nr. 379 – I en reklame for Bravecto oplyste MSD, at lægemidlet 
”….beskytter mod engflåten og babesiose”. Det fremgår af 
reklamevejledningens pkt. 3.1., at reklamer for et lægemiddel kun må 
indeholde oplysninger om godkendte indikationer, som fremgår af det 
godkendte produktresumé. Da der ikke i produktresuméet var dækning 
for, at Bravecto beskytter mod babesiose, pålagde 
Markedsføringsnævnet MSD en bøde for overtrædelse af 
lægemiddellovens § 63.  
 
Ikke-fyldestgørende, vildledende og usaglig reklame. 
 
Sag nr. 378 – I en brochure for Bravecto, som bestod af en række 
spørgsmål og svar, oplyste MSD bl.a. at: “Ja, der er ingen kendte 
interaktioner mellem fluralaner og rutinemæssigt brugte veterinære 
lægemidler (f.eks antibiotika, NSAIDs, kortikosteroider, hormoner, 
anæstetika og profylaktiske midler mod hjerteorm)”. 
Markedsføringsnævnets fandt, at dette udsagn var ufyldestgørende i 
forhold til bemærkningerne i produktresuméet for Bravecto, pkt. 4.8, 
hvorefter “(F)fluralaner har en høj bindingsgrad til plasmaproteiner og kan 
konkurrere med andre stærkt bundne aktive stoffer såsom non-steroide 
anti-inflammatoriske (NSAID) præparater, og coumarinderivatet warfarin.  
Et andet sted i brochuren oplystes: ”En egentlig årsagssammenhæng 
mellem behandling med Bravecto tyggetablet og de rapporterede 
kramper er ikke fastlagt”. Markedsføringsnævnet fandt, at en manglende 
henvisning til lægemidlets produktresumé pkt. 6.6., ifølge hvilket 
“(K)kramper og letargi er rapporteret i meget sjældne tilfælde i spontane 
indberetninger”, var vildledende og usaglig. Markedsføringsnævnet 
bemærkede, at det ikke er tilstrækkeligt, at produktresuméets 
bemærkninger om bivirkninger var omtalt i forbindelse med besvarelsen 
af andre spørgsmål i brochuren. 



 

 

For de omtalte overtrædelser af lægemiddellovens § 63 pålagdes MSD 
en bøde.  
 
Reklame for receptpligtige lægemidler over for offentligheden 
 
Sag nr. 380 – Sagen vedrørte en artikel i bladet ”Hunden” med 
overskriften ”MSD besvarer læsernes spørgsmål”. Klageren gjorde 
gældende, at artiklen – baseret på interview med MSD medarbejdere - 
havde karakter af reklame for MSD´s lægemiddel Bravecto. Nævnet 
gjorde i sin afgørelse opmærksom på, at lægemiddelvirksomheder kan 
besvare spørgsmål fra journalister med henblik på udarbejdelse af 
artikler eller andet journalistisk materiale om lægemidler, men må ikke i 
denne forbindelse reklamere for lægemidlet. Det beror på en konkret 
vurdering, om der i det enkelte tilfælde er tale om reklame eller neutral 
oplysning som baggrundsinformation for det journalistiske arbejde. 
Markedsføringsnævnet fandt, at de indklagede citater fra artiklen i 
hunden.dk havde en klart anprisende karakter, hvorfor MSD havde 
overtrådt forbuddet mod reklamer for receptpligtige lægemidler over for 
offentligheden. For overtrædelsen af lægemiddellovens § 64 pålagdes 
MSD en bøde.  
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