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VEDTAK OM STOPP AV REKLAME FOR LEGEMIDLET IBUX GEL 
 

Legemiddelverket viser til forhåndsvarsel datert 25.04.2016 samt tilbakemelding fra firmaet 

datert 29.04.2016. 

  

Bakgrunn for vedtaket er en «sjokkselger» for Ibux gel som er plassert der produktet selges i 

en butikk i LUA-ordningen (det vil si legemiddelsalg utenfor apotek).  

Vi anser denne «sjokkselgeren» for oppbevaring av Ibux gel å være reklame. 

 

Med dette vedtaket forbyr Legemiddelverket Weifa å bruke reklamen som er benyttet for Ibux 

gel ved utsalgssted i LUA ordningen. 

 

Ved overtredelse av reklamebestemmelsene kan Legemiddelverket kreve den konkrete 

reklamen stoppet eller inndratt og pålegge den som driver reklamen å sende ut en beriktigelse 

til alle som mottok den ulovlige reklamen. 

Ved gjentatte overtredelser kan Legemiddelverket forby all reklame for vedkommende 

legemiddel for kortere eller lengre tid ev. gi et permanent forbud jf. legemiddelforskriften § 

13-10.  

 

Rettslig grunnlag: 

 

Legemiddelforskriften § 13-10 første og andre ledd, som bestemmer: 

Statens legemiddelverk skal overvåke reklame for legemidler. Ved overtredelse av   

reklamebestemmelsene kan Statens legemiddelverk kreve den konkrete reklamen stoppet eller 

inndratt og pålegge den som driver reklamen å sende ut en beriktigelse til alle som mottok 

den ulovlige reklamen. 

Ved gjentatte overtredelser kan Statens legemiddelverk forby all reklame for vedkommende 

legemiddel for kortere eller lengre tid ev. gi et permanent forbud. Statens legemiddelverks 

reaksjoner skal begrunnes og vedtak offentliggjøres. 

Legemiddelforskriften§ 13-2 som definerer reklame på følgende måte: 

Med reklame for legemidler menes enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, samt 

utdeling av gratisprøver av legemidler for mennesker og dyr samt naturlegemidler, som er 
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utformet i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen. 

 

Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek § 13 tredje ledd 

som bestemmer: 

Reklame for legemidler er ikke tillatt i eller i umiddelbar tilknytning til utsalgsstedets lokaler 

 

 

Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek § 10 som 

bestemmer: 

Legemidler som i henhold til § 1 kan omsettes etter denne forskriften, skal oppbevares bak 

disk, i avlåst skap eller på annen måte fysisk utilgjengelig for utsalgsstedets kunder. 

 

 

 

Faktisk grunnlag: 

Bakgrunn for vedtaket er en «sjokkselger» for Ibux gel som er plassert der produktet selges i 

en butikk i LUA-ordningen (det vil si legemiddelsalg utenfor apotek).  

 

Vi anser denne «sjokkselgeren» for oppbevaring av Ibux gel å være reklame. Den er plassert i 

LUA-utsalget for å øke oppmerksomheten på Ibux gel, og produktets mulige bruksområder.  

Denne reklamen i et LUA utsalg er således i strid med forskrift om omsetning mv. av visse 

reseptfrie legemidler utenom apotek § 13 som forbyr reklame i eller i umiddelbar tilknytning 

til utsalgsstedets lokaler. 

 

Ibux gel skal oppbevares bak disk, i avlåst skap eller på annen måte fysisk utilgjengelig for 

utsalgsstedets kunder. 

 

Med dette vedtaket forbys Weifa å benytte reklamen som beskrevet over for Ibux gel i 

utsalgssteder knyttet til LUA jf. legemiddelforskriften § 13-10 første ledd. 

 

Dette vedtaket kan påklages til Helse- og omsorgsdepartementet. Fristen for å klage er tre 

uker fra mottak av dette vedtaket. Klagen sendes til Statens legemiddelverk. Det vises til 

vedlagt klageskjema for ytterligere opplysninger vedrørende 

 

 
 
 
Vennlig hilsen 
Statens legemiddelverk 
 
 
 
Morten Finckenhagen 
overlege         

Bente Jerkø 
seniorrådgiver 
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