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Kravet på upphörandeuppmaning 
vid anmälan mot konkurrentföretag
Ett viktigt inslag i de regler som gäller 
för behandlingen av ärenden hos IGN 
och NBL är kravet på upphörande-
uppmaning. Enligt § 21 i stadgarna för 
IGN och NBL skall ett läkemedelsföre-
tag innan anmälan till IGN/NBL först 
försöka lösa frågan om en konkurrent 
åsidosatt någon regel i LER genom att 
skicka en upphörandeuppmaning till 
denne. Enligt andra stycket i samma 
bestämmelse kan IGN respektive NBL 
medge undantag från detta krav om 
konkurrentens marknadsföringsåtgärd 
innefattar ett allvarligt åsidosättande 
av god branschsed eller om ett snabbt 
ingripande är påkallat för att hindra yt-
terligare skadeverkningar av åtgärden.

I två ärenden (NBL1088/21 och NBL 
1091/21) har NBL med identisk motive-
ring beslutat att inte medge undantag 
från kravet på upphörandeuppmaning.

Det första ärendet avsåg en direkt-
anmälan till IGN från GSK mot Astra-
Zeneca och avsåg innehållet i en före-
läsning som hållits av en professor i 
lungmedicin på ett symposium vid 
Svenska Lungkongressen i maj 2021. Då 
föreläsningen redan var genomförd ut-
talade IGN att det handlade om en 
marknadsföringsåtgärd av engångska-
raktär och medgav undantag från kra-
vet på upphörandeuppmaning. Därvid 

hänvisades till praxis enligt ärendet 
NBL 1057/18. AstraZeneca överklagade 
till NBL beslutet att medge undantag 
från huvudregeln om upphörandeupp-
maning.

Det andra ärendet gällde en direkt-
anmälan från AbbVie mot vad som fö-
rekom i en virtuell monter från UCB 
Pharma vid Svenska Sällskapet för Der-
matologi och Venereologis (SSDV) möte 
i maj 2021. I sak ansåg AbbVie att UCB 
i montern bland annat ägnat sig åt pre-
lansering av ännu inte registrerade lä-
kemedel. Av samma skäl som i det för-
ra ärendet medgav IGN undantag från 
huvudregeln om upphörandeuppma-
ning. UCB:s svaromål innehöll huvud-
sakligen invändningar mot att IGN 
medgett undantag från kravet på upp-
hörandeuppmaning varpå IGN hänsköt 
ärendet till NBL utan eget beslut.

NBL konstaterade att det förhållan-
det att en marknadsföringsåtgärd är av 
engångskaraktär i § 21 i stadgarna för 
IGN och NBL inte anges som skäl för 
att medge undantag från kravet på 
upphörandeuppmaning. Emellertid ut-
talade nämnden också att man i det av 
IGN åberopade ärendet NBL 1057/18 
beviljat avsteg från kravet på upphö-
randeuppmaning med hänvisning till 
att det anmälda seminariet var av en-
gångskaraktär. Nämnden fortsatte: 
”Grunden för avsteget var alltså inte 

någon av dem som 21 § i stadgarna be-
handlar. Förhållandena i ärendet var 
speciella och det går inte att av det dra 
slutsatsen att NBL avsåg att införa en 
ny generell grund för avsteg från kra-
vet på upphörandeuppmaning. Det för-
hållandet att en åtgärd är en engångs-
företeelse är normalt inte ett skäl för 
undantag från kravet på upphörande-
uppmaning. I de flesta fall är det inte 
möjligt att bedöma om en åtgärd är en 
engångsföreteelse. Trots att samman-
hanget där ett budskap framförs är av 
engångskaraktär kan budskapet även 
framföras i andra sammanhang. Det är 
inte sammanhanget i sig som ett kon-
kurrerande företag vill stoppa genom 
en upphörandeuppmaning utan bud-
skapet som framförs. Mot denna bak-
grund saknas i de flesta fall grund för 
att göra avsteg från kravet på upphö-
randeuppmaning med hänvisning till 
att åtgärden är av engångskaraktär.”

NBL ansåg inte att något av undan-
tagen i § 21 i stadgarna från kravet på 
upphörandeuppmaning var tillämpligt 
i vare sig fallet med AstraZenecas eller 
UCB:s anmälda aktiviteter. Anmäl-
ningarna i de bägge ärendena avvisa-
des därför.

De här två besluten innebär i prak-
tiken en skärpning av praxis vad gäller 
undantag från kravet på upphörande-
uppmaning. IGN har flera gånger un-

Begränsning i möjligheten att avstå 
från upphörandeuppmaning
Under de två senaste månaderna har NBL avgett fyra beslut. De mest intressanta 
är två beslut som innebär en begränsning av möjligheten att vid anmälan mot 
konkurrentföretag avstå från den inledande upphörandeuppmaningen. Ett annat 
intressant avgörande avser inbjudan till ett webbinarium. Under samma period 
har IGN avgett nitton beslut varav hela tolv handlar om bannerannonsering för 
Rx-läkemedel. Utöver dessa tas också upp ett ärende rörande 18-årsgränsen för 
läkemedelsreklam samt ett som rör den sällan aktualiserade frågan om reklamen 
är stötande och stridande mot artikel 103 i Regler för läkemedelsinformation.
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der senare år medgivit undantag från 
detta krav med motiveringen att det 
handlat om en marknadsföringsåtgärd 
av engångskaraktär. Därvid har man 
regelmässigt hänvisat till det tidigare 
ärendet NBL 1057/18. NBL säger nu att 
man av det äldre ärendet inte kan dra 
slutsatsen att det införts en generell re-
gel om undantag från kravet på upp-
hörandeuppmaning på grund av att 
den kritiserade marknadsföringen är 
av engångskaraktär. Man poängterar 
att omständigheterna i ärendet från 
2018 var mycket speciella. Det är för-
visso sant men i det äldre ärendet kom-
menterade NBL inte dessa omständig-
heter på något sätt. Endast det förhål-
landet att marknadsföringen var av 
engångskaraktär angavs som skäl för 
att upphörandeuppmaning inte kräv-
des. Det är därför inte förvånande att 
IGN under senare år gett undantag 
från kravet på upphörandeuppmaning 
med hänvisning till att marknadsfö-
ringen varit av engångskaraktär.

Å andra sidan framhåller NBL nu 
övertygande skäl för att något generellt 
undantag från kravet på upphörande-
uppmaning inte gäller vid marknads-
föringsåtgärder av engångskaraktär. 
Skärpningen av praxis är därför enligt 
min mening befogad.

Lunch i samband med                
distansutbildning
Enligt kapitel 2, avdelning 1, artikel 
2 b i LER får industrin vid samman-
komster arrangerade av eller i samar-
bete med industrin erbjuda en måttfull 
måltid i anslutning till sammankoms-
ten. Måltid får dock inte erbjudas vid 
distansdeltagande.

Läkemedelskommittéer anmälde Eli 
Lillys inbjudan till ett virtuellt möte 
(NBL 1090/21). Inbjudan hade rubri-
ken ”Lunch and Learn” och i anslut-
ning till denna angavs att det handlade 
om terapiinriktad utbildning i form av 
ett interaktivt webbinarium. 

I anmälan gjordes gällande att det 
redan av rubriken i inbjudan framgår 
att företaget erbjuder måltid i samband 
med distansdeltagande och att den 

därför strider mot kapitel 2, avdelning 
1, artikel 2 b i LER.

Eli Lilly bestred anmärkningen och 
framhöll att ingen måltid erbjudits vid 
distansdeltagande samt att det inte nå-
gonstans i inbjudan angavs eller antyd-
des att distansdeltagare erbjöds måltid. 
Enligt Eli Lilly gav rubriken ”Lunch 
and Learn” enbart uttryck för att det rör 
sig om ett webbinarium som sker under 
lunchtid (i detta fall mellan 12.10–12.50) 
eftersom det är vid den tiden som del-
tagarna vanligtvis har möjlighet att del-
ta i olika utbildningsaktiviteter. 

NBL uttalade att uttrycket ”Lunch 
and Learn” inom den anglosaxiskt in-
spirerade industrin inte sällan används 
för att beteckna ett arbetsrelaterat ar-
rangemang som sker under lunchtid. 
Nämnden fortsatta: ”Den som inte kän-
ner till detta språkbruk kan uppfatta 
inbjudan så att den gäller dels lunch, 
dels lärande. Uttrycket gör alltså att in-
bjudan kan missförstås. Något tydligt 
erbjudande om förtäring för distans-
deltagare finns emellertid inte i inbju-
dan. För det fall Lilly avsåg att erbjuda 
lunch borde det ha framgått i inbjudan 
hur erbjudandet praktiskt skulle kom-
ma att genomföras, bl.a. hur lunchen 
skulle distribueras till distansdeltagar-
na.” NBL gjorde därför bedömningen 
att distansdeltagarna inte haft anled-
ning att uppfatta inbjudan som att 
lunch erbjöds i samband med webbi-
nariet. Någon anledning till anmärk-
ning mot Eli Lilly fanns därför inte.

Läkemedelsreklam riktad           
till barn under 18 år
Galderma Nordic marknadsför Basiron 
AC 5% gel indicerat vid acne vulgaris. 
IGN uppmärksammade en annons för 
läkemedlet som publicerats på twitch.
tv (IGN 362). IGN noterade att det av 
användarvillkoren för Twitch framgår 
att Twitch-tjänsterna inte får använ-
das av personer yngre än 13 år samt 
att för personer mellan 13 år och 18 år 
får tjänsterna användas om förälder 
eller förmyndare godkänner att bin-
das av användarvillkoren. Nämnden 
ifrågasatte om inte annonsen stred 

mot förbudet i artikel 102 i Regler för 
läkemedelsinformation att rikta läke-
medelsreklam mot barn under 18 år.

Galderma medgav kritiken men 
framhöll att annonsering på Twitch 
inte i sig strider mot artikel 102. I det 
specifika fall hade den mänskliga fak-
torn gjort att företagets interna styr-
ning av sina annonser mot gruppen 
personer i åldern 18–34 år inte fungerat 
enligt rutinerna. Företaget ansåg det 
inträffade mycket olyckligt och för att 
undvika en upprepning av det inträf-
fade sade man sig ha infört ett extra 
kontrollsteg inför publicering av an-
nonser i digitala medier för att säker-
ställa att det alltid görs en styrning mot 
en målgrupp över 18 år.

IGN kom fram till att den aktuella 
publiceringen av annonsen medfört att 
den exponerats för barn under 18 år 
och att den därför stred mot artikel 102. 
Trots att överträdelsen ansågs vara av 
normalgraden sattes IGN-avgiften till 
endast 55.000 kr. Nämnden sade sig 
därvid ha tagit hänsyn till att Galder-
ma enligt IGN på ett föredömligt detal-
jerat sätt redovisat de faktiska omstän-
digheterna i det aktuella fallet, vilka 
IGN inte haft full inblick i.

Goda seder och god smak
IGN mottog från en privatperson en 
anmälan mot en annons från Bavarian 
Nordic för deras TBE-vaccin. Annon-
sen var publicerad på Göteborgs-Pos-
tens webbplats. I annonsen visades en 
röd och svart stiliserad fästing mot 
en blå bakgrund. Rubriken löd ”Till-
bringar du tid utomhus?” och därefter 
angavs ”Ett bett räcker”. Anmälaren 
menade sammanfattningsvis att an-
nonsen byggde på skrämsel och att 
den överdrev risken att smittas av TBE. 

IGN menade att anmälan skulle be-
dömas enligt artikel 103 i Regler för lä-
kemedelsinformation där det bland an-
nat anges att läkemedelsinformation 
ska vara förenlig med goda seder och 
god smak och att stötande formule-
ringar inte får förekomma.

IGN citerade information på Folk-
hälsomyndighetens webbplats där vac-
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cination mot TBE rekommenderas till 
permanent- och sommarboende i risk-
områden samt till personer som vistas 
mycket i skog och mark i områden med 
hög smittrisk och som ofta blir fästing-
bitna. Nämnden noterade att annonsen 
riktat sig främst mot läsare i Göteborg 
och Västsverige. IGN kunde därför inte 
se att frågan ”Tillbringar du tid utom-
hus?” låg utanför Folkhälsomyndighe-
tens rekommendation om vilka som 
bör ta TBE-vaccin.

Vad gäller påståendet ”Ett bett räck-
er” uttalade IGN att även om andelen 
av fästingar som bär TBE-viruset är låg 
så räcker det med ett bett från fel fäs-
ting för att bli smittad av TBE. Nämn-
den fortsatte: ”Om en person blir smit-
tad av TBE löper hen risk för allvarlig 
neurologisk sjukdom. Även om sanno-
likheten att få TBE av ett enda fästing-
bett är låg, kan infektionen medföra be-
tydande medicinsk risk för en smittad 
och ovaccinerad individ.” Enligt IGN 
finns det därför ur folkhälsosynpunkt 
ett stort värde i att delar av befolkning-
en rekommenderas att vaccinera sig 
mot TBE. IGN noterade att det av Västra 
Götalandsregionens webbplats framgår 
att det i Västra Götaland finns ett flertal 
områden med smittrisk. 

Vid en samlad bedömning av om-
ständigheterna fann IGN att annonsen 
inte var oetisk eller stötande. Det fanns 
därför ingen anledning till anmärk-
ning på de grunder som anförts i an-
mälan.

Bannerannonsering
Artikeln i förra digitala numret av 
Pharma Industry avslutades med re-
ferat av några ärenden rörande ban-
nerannonsering. När det nu kommit 
ytterligare hela tolv ärenden rörande 
sådan annonsering kan jag knappast 
avstå från att kommentera även dessa.

Samtliga nya fall uppvisar stora lik-
heter med de fall som behandlades i 
nämnda tidigare artikel. Således hand-
lar det om banners för Rx-läkemedel i 
facktidskrifter eller på webbplatser 
som vänder sig till hälso- och sjuk-
vårdspersonal. Det synes också som 

om företagen genomgående har försökt 
tillgodose både Läkemedelsverkets 
praxis och IGN:s/NBL:s praxis i dessa 
sammanhang.* 

Med några undantag medgav företa-
gen IGN:s anmärkning att minimiinfor-
mation inte visades på sådant sätt att 
den var lätt läsbar och att deras annons 
därför stred mot artikel 19 i Regler för 
läkemedelsinformation. Samtliga ban-
nerannonser fälldes enligt artikel 19.

I sin motivering för besluten har 
IGN genomgående noterat att annon-
sören valt att ha med minimiinforma-
tionen på bannern. Enligt IGN visas 
dock denna med så liten textstorlek 
och/eller under så kort tid att den inte 
är möjlig att läsa. Det noteras också att 
bannerannonserna utformats så att ett 
klick leder till produktens sida på Fass.
se, men att det inte lämnas någon tyd-
lig uppmaning till läsaren att klicka sig 
vidare för att ta del av informationen.

IGN har också framhållit att om mi-
nimiinformationen på bannerannon-
serna haft större textstorlek och visats 
under tillräckligt lång tid så att texten 
blivit lätt läsbar, alternativt om ban-
nern innehållit en tydlig uppmaning 
att klicka sig vidare för att ta del av mi-
nimiinformation, så hade tydlighets-
kraven enligt artikel 19 varit uppfyllda.  

Några företag har anfört att innebör-
den av artikel 19 är svårtolkad. Det kan 
jag delvis hålla med om. I sig är dock 
kravet att minimiinformation skall 
vara läsbar och placerad så att den upp-
märksammas självklart och inte alls 
kontroversiellt. Att precisera bestäm-
melsen med mera detaljerade regler om 
exempelvis typsnitt, textstorlek, färg 
och i tillämpliga fall tid som texten 
skall ligga uppe är knappast möjligt. 
Bedömningen måste, som IGN och 
NBL många gånger framhållit, göras 
utifrån en samlad bedömning av alla 
omständigheter i det enskilda fallet. 
Att bedömningen hos IGN/NBL då 
ibland kan bli en annan än den annon-
sören gjort är inte förvånande. Just den 
situationen har förelegat i några av de 
fall där företag har invänt mot IGN:s 
anmärkning.

I ett ärende invände företaget att man 
avslutningsvis i minimiinformationen i 
bannerannonsen lagt in en funktion va-
rigenom texten kunde ”frysas”. ”Knap-
pen” i fråga utgjordes av två vertikala 
och parallella streck i en cirkel, det vill 
säga den standardsymbol som används 
på nätet för att kunna pausa filmer och 
annan rullande rörlig information. IGN 
hade uppenbarligen inte noterat denna 
symbol när ärendet togs upp och mena-
de att ”knappens” funktion inte fram-
gick tillräckligt tydligt. Och invänd-
ningen godtogs därför inte.

Att ha en stoppfunktion varigenom 
informationen fryses och kan läsas i 
lugn och ro är ett intressant sätt att 
söka lösa problemet med långa mini-
mitexter. En sådan teknisk lösning lig-
ger väl i linje med IGN:s/NBL:s praxis 
att kravet enligt artikel 19 kan tillgo-
doses om bannern innehåller en tydlig 
och lätt uppfattad uppmaning att 
klicka sig vidare för att ta del av mini-
miinformationen. Detta förutsätter 
dock att det mycket tydligt framgår att 
det handlar om en sådan funktion. Det 
här bör vara en central punkt i de dis-
kussioner som Lif, enligt vad jag erfa-
rit, planerar ta upp med Läkemedels-
verket för att försöka lösa problemet 
med IGN:s/NBL:s och Läkemedelsver-
kets olika synsätt i fråga om vad som 
är en eller flera reklamenheter. 

TORSTEN BRINK
Jur, kand Brilex AB
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*IGN/NBL anser att om en banner innehåller en tydlig 
uppmaning att klicka sig vidare för ytterligare infor-
mation om det marknadsförda läkemedlet kan man 
fortfarande tala om en reklamenhet trots att den ytter-
ligare informationen rent tekniskt finns på annan plats 
på nätet, exempelvis FASS.se. Läkemedelsverket 
delar inte den uppfattningen och menar med hänvis-
ning till viss praxis från Marknadsdomstolen att det 
då handlar om två reklamenheter och att bannern inte 
lever upp till kravet att varje enskild reklamenhet skall 
uppfylla gällande marknadsrättsliga krav. Som fram-
gick av nämnda tidigare artikel delar jag IGN:s/NBL:s 
synsätt och menar att Läkemedelsverket gör en felak-
tig tolkning av ärendet från Marknadsdomstolen.




