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Tilsynsmyndighet

• Legemiddelverket har ansvar for å føre tilsyn med 
at bestemmelsene i legemiddelloven og tilhørende 
forskrifter overholdes, herunder føre tilsyn med 
reklame for legemidler



Forskrift om legemidler
Kap. 13 – Reklame for legemidler

§ 13-1 Regler om reklame

Alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og 
helsepersonell eller allmennhet

Herunder:
• Konferanser
• Møter og andre salgsfremmende tiltak
• Støtte til produksjon av trykksaker, filmer eller annet materiale



§ 13-2 Definisjon av  legemiddelreklame

• Enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, 
samt utdeling av gratisprøver av legemidler for 
mennesker og dyr samt naturlegemidler, som er 
utformet i den hensikt å fremme salget eller 
bruken/anvendelsen.



Målgrupper for reklame

Legemiddelforskriften skiller mellom

• Reklame til allmennheten, §§ 13-5 og 13-6

• Reklame til helsepersonell, § 13-7



Hva er ikke reklame?

a)  Etikett, pakningsvedlegg og
preparatomtale

b) Faktaopplysninger som pris og
pakningsstørrelser 

c) Omtale av helse eller sykdom når
det ikke direkte eller indirekte
kobles med omtale av legemidler

• Teknisk informasjon om bruk av 
sprøyter, inhalatorer m.v.

• RMP -Informasjon som gis i henhold 
til risikohåndteringsplan 



Veiledning til punkt c)

• Det er blitt enklere for legemiddelindustrien å gi helse- og 
sykdomsinformasjon. 

• Legemiddelindustrien kan informere om sykdom og helse 
på et område der legemiddelprodusenten har 
reseptpliktige legemidler uten at dette skal anses som 
legemiddelreklame.



Veiledningen

• Det er tillatt for legemiddelindustrien å gi informasjon til 
pasienter om ulike behandlingsmuligheter, men det er 
ikke tillatt å nevne produktnavn eller spesifikke virkestoff, 
kun legemiddelgrupper.

• Det forutsettes at det kun refereres til legemiddelgrupper 
på et så høyt ATC-nivå som mulig, d.v.s innenfor nivå 1 
og 2. 



Veiledninger for teknisk administrering av 
legemidler

• Dersom informasjon om administrering av et legemiddel kun 
demonstrerer innholdet i pakningsvedlegget, vil dette ikke anses 
som reklame

• Demonstrasjonen skal samsvare med tekst og eventuelle 
illustrasjoner i pakningsvedlegget

• Instruksjonsveiledningen skal ikke ha reklamepreg eller benyttes i 
firmaprofilering

• En slik instruksjonsveiledning skal alltid knyttes til legemidlets 
pakningsvedlegg. 



RMP
Risiko minimerings tiltak

• Legemidler som har markedsføringstillatelse etter 2012 skal ha en 
risikohåndteringsplan (RMP). RMP kan inneholde informasjon om 
behovet for spesielle informasjons- eller opplæringstiltak for å sikre 
riktig bruk av et legemiddel. 

• Dersom det er informasjonsbehov begrunnet i pasienters sikkerhet 
og helse utover det som finnes i SPC og PIL, bør dette inntas i RMP 
for produktet. 



Opplæringsmateriell  

• Hovedbudskapet som er angitt i 
kommisjonsvedtaket skal komme klart frem. 

• Annen informasjon skal begrenses til et minimum. 
• Preparatomtale og eventuelt pakningsvedlegg skal 

inngå. 



RMP forts.

Vårt nøkkel-
budskap: 
Opplærings-materiell
(RMP)
≠ reklame!     



Reklamekontrollens hovedformål

• Trygg legemiddelbruk
- Riktig informasjon om nytte-risikoforholdet / 

balansert markedsføring
• Positive egenskaper ved legemidlet
• Kontraindikasjoner, advarsler og bivirkninger m.v.

• Etterlevelse av refusjons bestemmelsene 
- Riktig bruk av samfunnets midler



God legemiddelreklame – hva er det?

• Reklamen bidrar til: 
– Riktig legemiddel til riktig pasient

• Det er viktig å påse at legen mottar 
den informasjonen som er viktig å 
kjenne til for en forsvarlig og riktig 
bruk av legemidlet for den enkelte 
pasient



(U)trygg legemiddelbruk

• Nytten overdrives 
• Bivirkninger tones ned 

– Feilaktig inntrykk av nytte-risikoforholdet
• Mangelfull sikkerhetsinformasjon

Industrien har et etisk ansvar overfor
pasientene



Aktuelt eksempel 
• En brosjyre som ble delt ut til 

leger i januar 2015 om apixaban 
inneholdt ikke tydelig 
sikkerhetsinformasjon som 

• hvem skal ikke ha Eliquis 
(kontraindikasjoner)

• forsiktighetsregler og 
bivirkninger  

• Et legemiddel hvor feilbruk er 
svært alvorlig

• Har industrien et 
holdningsproblem?



Legemidler med refusjon
• Informasjon om refusjon skal 

alltid oppgis og den skal være 
komplett:
– refusjonsberettiget bruk
– refusjonskoder
– refusjonsvilkår

Som et minimum som en del av
preparatomtalen



Innenfor indikasjon
• I henhold til SPC 

- reklamen skal samsvare med den spesielle 
preparatomtalen som er godkjent av Statens 
legemiddelverk (§ 13-3.)
( Art 87, pkt 2 – ”All parts of the advertising  must comply with 
the particulars listed in the summary of product 
characteristics”) 

• Kun bruksområder godkjent i Norge 
- ”prelansering” ikke tillatt



Grenser for markedsføring
• All informasjon i 

markedsføring skal 
være i tråd med og 
supplere  SPC

• Sak for EU-domstolen 
om fortolkning av 
direktivet.

Bot i rådet 



Direktivet :

• Forbyr utsagn i en reklame for et legemiddel, som er  i 
uoverensstemmelse med opplysningene i SPC, men det er 
ikke i strid med direktivet å benytte utsagn i reklamen som 
ikke inngår i SPC eller er utledet / kommer fra SPC dersom: 
disse utsagn supplerer opplysningene i godkjent SPC ved at 
de 
a) bekrefter eller presiserer disse opplysningene 
b) er forenlige med SPC 
c) ikke forvrenger eller forvansker opplysningene i 

godkjent SPC



Er informasjonen i tråd med SPC eller kan utledes 
av denne

• Sammenliknende reklame bør man i utgangspunktet være 
forsiktig med 

• Oppsettet av studien kan være uhensiktsmessig - ha visse 
hensikter

• Vil informasjonen være balansert når industrien selv gjør et 
utvalg?
- Informasjonen skal alltid supplere

opplysningene i SPC



Muntlig reklame

• Viktig kontaktpunkt mellom helsepersonell og 
legemiddelindustri

• Faglig innhold vanskeligere å etterprøve
• Innsatsområde for Legemiddelverket
• Faglig innhold – stort sett ikke rammene rundt!



Kontroll med møter
• Uanmeldt
• Ingen innblanding i møtet
• Skriftlig rapport i etterkant

- påpeker eventuelle mangler, men også ting som er bra
• Industrien har selv ønsket rapport som enkeltvedtak for å 

«tydeliggjøre» klageretten
• Forhåndsvarsel vil derfor heretter sendes dersom 

markedsføringen ikke er i henhold til regelverket
• Legger grunnlag for å følge raskt opp med reklameforbud 

ved senere overtredelser



Kan vi stole på industrien?
År Antall inspeksjoner Feil og mangler

2007 1 1 (100%)
2008 7 7 (100%)
2009 14 11 (79%)
2010 10 8 (80%)
2011 15 5 (33%)
2012 18 15 (83%)
2013 14 14 (100%)
2014 12 7 (58%)

Legemiddelverkets inspeksjoner av muntlig reklame



Internet
Markedsføring på internet
• Regulert av reklameforskriften
• Det skal klart komme frem 

- hva som er for helsepersonell og 
- hva som er for allmennhet



Svart trekant i reklame

• Dersom et legemiddel har en svart trekant i preparatomtalen og 
pakningsvedlegget, skal reklamemateriellet påføres den samme 
svarte trekanten. 

• Hensikten er å vise at det er behov for særskilt 
bivirkningsrapportering.
 Symbolet skal vises én gang og være plassert ved siden av den mest fremtredende 

visning av preparatnavnet
 Det er ikke nødvendig med noen forklaring av symbolet



TV-reklame for reseptfrie legemidler

• Fra 1. januar 2016 blir det tillatt å sende reklame for 
reseptfrie legemidler på TV.

• Legemiddelverket har utarbeidet en veiledning for de som 
sender og lager TV-reklame.

• Det vil fortsatt være forbudt med såkalt 
«påminnelsesreklame» for reseptfrie legemidler. 



Tiltak ved overtredelser

• Påpeke overtredelser i form av varsel 
• Pålegge retting
• (Melder inn til Rådet)
• Midlertidig eller varig reklameforbud
• Pålegge å sende ut beriktigelse
• (Tvangsmulkt eller anmeldelse)
• Offentliggjøre vedtak



Takk for oppmerksomheten!

• Ta kontakt med oss:

reklame@legemiddelverket.no


