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Årsrapport 2021/2022 for ViNordics Markedsføringsnævn (Danmark) 
 
 
 
 
I perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022 har Markedsføringsnævnet behandlet 3 
sager. 
 
De i perioden behandlede sager har omhandlet følgende: 
 
 
 
Indirekte reklame for receptpligtigt lægemiddel 
 
Sag nr. 388 - MSD Animal Health A/S (”MSD”) havde klaget over Hipra Nordic 
ApS’ markedsføring af Hipradermic 3.0, en letvægts kanylefri, intradermal enhed 
til brug for vaccination af svin. Hipra Nordic ApS havde tilbudt landmænd 
vederlagsfri brug af Hipradermic 3.0 i forbindelse med vaccination af svin med 
virksomhedens vacciner. Apparatet måtte kun anvendes til vaccination med Hipra 
Nordic ApS’ egne vacciner. 
 
Reklamebekendtgørelsens § 1 definerer reklamer som !enhver form for opsøgen-
de informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager 
sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler.” I lyset 
heraf fandt Markedsføringsnævnet, at Hipra Nordic ApS’ tilbud til landmænd om 
vederlagsfri brug af Hipradermic 3.0 i forbindelse med vaccination med virk-
somhedens egne vacciner havde karakter af indirekte reklame for receptpligtige 
lægemidler i strid med lægemiddellovens § 66. 
 
MSD havde desuden klaget over en pressemeddelelse udformet af Hipra Nordic 
ApS. Markedsføringsnævnet fandt, at pressemeddelelsen i udgangspunktet 
opfyldte betingelserne i Reklamebekendtgørelsens § 2, nr. 7, litra a), idet der var 
tale om en kortfattet information, der trods de positivt ladede udsagn måtte anses 
for at ligge indenfor rammerne af saglighedskravet. Efter det af Hipra Nordic ApS 
oplyste, og da der ikke var fremlagt materiale, der gav grund til at betvivle dette, 
forudsatte Markedsføringsnævnet, at betingelserne i Reklamebekendtgørelsens § 
2, nr. 7 litra b), c) og d) havde været opfyldt. På det foreliggende grundlag fandt 
Markedsføringsnævnet endvidere, at Hipra Nordic ApS var uden ansvar for den 
journalistiske bearbejdning af pressemeddelelsen og de supplerende oplysninger 
fra Hipra Nordic ApS i en artikel i Landbrugsavisen den 7. november 2020. 

 
I sin afgørelse af 10. juni 2021 pålagde Markedsføringsnævnet Hipra Nordic ApS 
en bøde på 20.000 kr. for overtrædelse af lægemiddellovens § 66, jf. Statutter for 
ViNordics Markedsføringsnævn, § 4, stk. 2, litra B. I tillæg hertil pålagdes Hipra 
Nordic ApS et gebyr på 5.000 kr., jf. Statutter for ViNordics Markedsføringsnævn 
§ 5, stk. 1. 

 
Hipra Nordic ApS var ikke enig i Markedsføringsnævnets afgørelse i sagen. 
Virksomheden bad derfor Lægemiddelstyrelsen tage stilling til spørgsmålet om 
Hipra Nordic ApS´s tilbud til landmænd om gratis brug af det kanylefri 
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injektionsapparat Hipradermic 3.0 i forbindelse med vaccination af svin med 
virksomhedens vacciner.  
 
Lægemiddelstyrelsen traf afgørelse sagen den 30. september 2021. Styrelsen 
fandt i lighed med Markedsføringsnævnet, at Hipra Nordic ApS´s tilbud havde 
karakter af opsøgende informationsvirksomhed, der havde til formål at 
fremme salg og forbrug af vaccinerne, og at Hipra Nordic ApS dermed havde 
foretaget reklame for receptpligtige lægemidler over for landmænd i strid med 
lægemiddellovens § 66. Lægemiddelstyrelsen påbød Hipra Nordic ApS at bringe 
overtrædelsen til ophør senest den 29. oktober 2021. 
 
 
 
Indirekte reklame for receptpligtigt lægemiddel, forhåndsgodkendelse 
 
Sag nr. 389 - MSD Animal Health A/S (”MSD”) havde anmodet om forhånds-
godkendelse af følgende tekst til brug for information til fjerkræproducenter i 
Danmark: 
 
”VACCINATION AF FJERKRÆ MED SPHEREON® 
SPHEREON® er en formuleringsteknologi fra MSD Animal Health til opbevaring 
og klargøring af vacciner til fjerkræ. Med SPHEREON® teknologien frysetørres en 
vaccine til små kugler – sfærer – som let opløses i vand. SPHEREON® sikrer en 
enkel dosering og klargøring, og da vaccinen let opløses uden at pakningen skal 
åbnes under vand, er vaccination med SPHEREON® praktisk. SPHEREON® 
opbevares i lette og 100 % genanvendelige aluminiumsbægre, og er pakket i 
genanvendeligt plast. Emballagen kræver dermed ikke særlig affaldshåndtering. 
Kontakt din dyrlæge hvis du vil vide mere om SPHEREON®” 
 
I afgørelsen af 22. november 2021 henviste Markedsføringsnævnet til, at MSD 
havde patent på og dermed eneretten til at benytte formuleringsteknologien 
Sphereon i Danmark. Uanset den foreslåede tekst ikke direkte omtalte nogen af 
MSDs lægemidler, var der en så tæt sammenhæng mellem MSDs navn og 
virksomhedens lægemidler, at informationen om den forenklede vaccinations-
proces ved brug af Sphereon fik karakter af ”...opsøgende informationsvirksom-
hed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme 
ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler”, jf. Reklamebekendtgørel-
sens § 1. Markedsføringsnævnet fandt derfor, at den foreslåede tekst indebar en 
indirekte reklame for MSDs lægemidler. MSDs anmodning om forhåndsgod-
kendelse afvistes.  
 
 
 
Indirekte reklame for receptpligtigt lægemiddel, forhåndsgodkendelse 
 
Sag nr. 390 – Markedsføringsnævnet var af MSD Animal Health (”MSD”) anmodet 
om forhåndsgodkendelse af lovligheden af omtale over for lægmænd (svine-
producenter) af intradermal injektion af svin.  MSDs spørgsmål lød således: 
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 ”Er det efter gældende regler tilladt overfor lægmand, at omtale intradermal injektion 
hos grise og nøgternt at beskrive fordele og ulemper ved anvendelsen af denne 
injektionsmetode til indgivelse af veterinære vacciner?” 

 
 I henvendelsen uddybede MSD anmodningen om forhåndsgodkendelse med 

følgende bemærkninger: 
  

”Baggrunden for spørgsmålet skal ses i lyset af to tidligere afgørelser af 
Markedsføringsnævnet, hvor omtale eller promovering til lægmand af medicinske 
apparater er sidestillet med omtale eller promovering af receptpligtige lægemidler. 
Der er tale om apparaterne IDAL og Hipradermic og vaccinerne til brug i disse. Ind til 
nu har det været medicinalvirksomhederne tilladt til lægmand, at offentliggøre artikler 
og tekster omhandlende sygdomme hos svin. Herunder omkostninger af specifikke 
infektion og specielle egenskaber ved det smitsomme agens, men uden omtale, 
direkte eller indirekte, af medicinske produkter. Det ønskes klarlagt, om artikler eller 
tekster bestemt for lægmand, og som beskriver forholdene omkring en 
applikationsform lovligt kan offentliggøres på lige fod med artikler eller tekster 
omhandlende sygdomme til svin. Alt under forudsætning af, at specifikke produkter 
ikke nævnes direkte eller indirekte. Spørgsmålet vil have betydning for MSD Animal 
Health fremtidige sponsorerede tekster og artikler til offentliggørelse i landbrugets 
fagpresse.” 

 
 Markedsføringsnævnet traf afgørelse i sagen den 27. januar 2022 og henviste i den 

forbindelse til den praksis, der fremgår af afgørelserne i sag nr. 382, sag nr. 388 og 
sag nr. 389.  

 
I relation til den konkrete forespørgsel fra MSD bemærkede Nævnet følgende: 
 

         ”Hvis en lægemiddelvirksomhed i objektiv form beskriver fordele og ulemper ved 
anvendelsen af en bestemt injektionsmetode uden direkte eller indirekte omtale af 
bestemte produkter, vil dette som udgangspunkt ikke stride mod reklamereglerne. 
Det forudsættes dog, at den pågældende injektionsmetode anvendes af flere 
konkurrerende lægemidler på markedet. Afgørelsen af, om der i det enkelte tilfælde 
er tale om reklame eller ej, vil som altid bero på en konkret vurdering.” 
 
 


