
FÅ STYR PÅ MARKETING COMPLIANCE
REKLAME FOR LÆGEMIDLER

ER DET REKLAME?
Reklame:
“Enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordi-
nering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler” 
jf. rekl.bek. §1 + 2001/83 EF art. 86

Undtagelser (ikke reklame):
• Mærkning og indlægsseddel
• Individuel korrespondance (dog ikke skriftligt via internetbaserede medier + mundtlige plenumsvar)
• Prislister, produktlister
• Nødvendig, konkret sikkerhedsmæssig information om ændring i emballage, nye bivirkninger, fejl i prod./batch
• Uredigeret og uforkortet myndighedsinformation: indlægsseddel, produktresume, off. tilg. evalueringsrapport
• Artikler og reprints udleveret på anmodning fra HCP (uopfordret = reklame og kræver pligttekst)
• Pressemeddelelser: saglig, kortfattet info, almen nyhedsværdi, udsendes til flere journalister, 3 uger på hjemmeside. Hvis den 

bringes mod betaling = reklame
• Information om sygdom og sundhed (må ikke direkte eller indirekte omtale lægemidler = reklame)
• Patientinformationsfoldere: objektiv information. Må ikke være anprisende (i så fald er det reklame)
jf. rekl.bek. §2

HØRER LÆGEMIDLET UNDER EN AF FØLGENDE KATEGORIER?
• Magistrelle lægemidler
• Lægemidler til kliniske og ikke-kliniske forsøg uden markedsføringstilladelse
• Lægemidler der sælges med en særlig udleveringstilladelse
• Sera, vacciner, immunglobuliner mm. uden markedsføringstilladelse, der sælges/udleveres af SSI

JA = ULOVLIGT
jf. rekl.bek. §3

JA
Se reglerne for reklame ret-
tet mod sundhedspersoner:
• Reklamekodekset
• Reklamebekendtgørelsen

JA

ER DER EN MARKEDSFØRINGSTILLADELSE?

ER REKLAMEN RETTET MOD EN SUNDHEDSPERSON?
Sundhedspersoner:
“Læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, bioanalytikere, 
kliniske diætister, social- og sundhedsassistenter, radiografer og studerende indenfor disse fag” - alle andre betragtes som offent-
ligheden
jf. rekl.bek. §1, stk 3

NEJ

NEJ = ULOVLIGT
jf. rekl.bek. §3

JA = ULOVLIGT
Med mindre det ikke er reklame, 
men hører under en af undtagel-
serne (se øverst på siden).

ER LÆGEMIDLET RECEPTPLIGTIGT?

NEJ

NEJ
Se reglerne for reklame rettet mod offentligheden:
• Lægemiddelloven
• Markedsføringsloven
• Reklamebekendtgørelsen


