
 

 

 
Helårsrapport 2021 för ViNordics marknadsföringsnämnd (Sverige) 
 
 
Under perioden 1 april 2021 - 31 mars 2022 har ViNordics 
marknadsföringsnämnd (Sverige), härefter hänvisat till som 
’marknadsföringsnämnden’, behandlat två klagomål vilka samtliga inkommit från 
medlemsföretag i ViNordic. 
 
De ärenden som behandlats under perioden har avsett:  
 

• Indirekt marknadsföring av receptbelagda läkemedel (mål nr. 11) 

• Förhandsgodkännande av en text (mål nr. 12) 

 

De behandlade målen kan sammanfattas enligt följande: 
 

Mål 11. Indirekt marknadsföring av receptbelagda läkemedel  

Hipra Nordics ApS utvecklade enheten "Hipradermic 3.0" för användning vid 
intradermal injektion av vacciner på grisar. I klagomålet framgick att Hipras 
receptbelagda vaccin "MHyosphere" och ”Unistrain” borde användas tillsammans 
med Hipradermic 3.0 enheten. Enligt klaganden hade Hipra presenterat 
Hipradermic 3.0 på olika mässor och vid möten med lantbrukare och, i detta 
sammanhang, hade Hipra indikerat att Hipradermic 3.0 kommer att erbjudas 
kostnadsfritt om lantbrukaren även förbinder sig att köpa Hipras 
vacciner/produkter, inklusive receptbelagda produkter. 

Marknadsföringsnämnden ansåg att klagomålet endast var riktat mot den danska 
jurisdiktionen, eftersom MSDs grunder för klagomålet var dansk lagstiftning (dvs 
den danska legemiddelsloven) och ingen svensk tillämplig grund åberopades av 
MSD. På grund av detta konstaterade marknadsföringsnämnden att klagomålet 
föll utanför den svenska nämndens tillämpningsområde/jurisdiktion och avvisade 
det. 
 

Mål 12. Förhandsgodkännande av en text   
 
MSD Animal Health begärde marknadsföringsnämnden att på förhand godkänna 
en text som MSD planerade använda i sin marknadsföring i Sverige.  
 
Marknadsföringsnämnden konstaterade att MSDs begäran inte avsåg specifika 
uttalanden för användning i reklam i Sverige utan avsåg en hel text som kunde 
likställas med en annons i sin helhet. På grund av detta ansåg 
marknadsföringsnämnden att en sådan text inte borde granskas för 
förhandsgodkännande enligt 1§ i Stadgarna för ViNordic marknadsföringsnämnd 



 

 

– Sverige. Av dessa anledningar fann marknadsföringsnämnden att förfrågan 
borde avvisas.  
 
Oaktat slutsatsen att förfrågan om förhandsgodkännande bör avvisas på formella 
grunder, fann marknadsföringsnämnden att MSDs begäran om 
förhandsgodkännande även bör avvisas på materiella grunder.  
 
MSD ålades betala en avgift för beskedet om 2 500 SEK.  

 
 

 

 


