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Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 30. august 2019 møte i anledning anke fremsatt 

av Boehringer Ingelheim Norway KS («BI») over vedtak truffet av Rådet for 

legemiddelinformasjon («Rådet») 10. desember 2018 i sak R0618. Rådet traff sitt vedtak på 

grunnlag av klage datert 17. oktober 2018 fra MSD (Norge) AS («MSD») over nettstedet 

www.diabetebehandling.no.  

Tilstede i møtet var Ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Jorunn Berge 

Foss og Kari Kjeldstadli. Partene var ikke innkalt til møtet, jf. § 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet 

og Ankenemnden.  

Etter rådslagning ble det samme dag truffet slikt  

 Vedtak:  

Saken gjelder det interaktive nettstedet diabetesbehandling.no («Nettstedet») som BI står bak. 

Nettstedet tilbyr råd om behandling av diabetes type 2 til helsepersonell. Behandlingsrådene er 

basert på Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. 

MSD gjorde i klagen gjeldende at Nettstedet var reklame for legemidler og at innholdet det var 

utformet i strid med bransjens regler på to punkter:  

 

For det første ved at brukerne under inntastingen av pasientverdier skulle besvare et spørsmål 

om «Ønske om vektreduksjon, vektnøytralitet eller alternativt vektendring ingen betydning». 

MSD mente at Nettstedet dermed benyttet en behandlingsalgoritme basert på en ikke godkjent 

indikasjon for legemidler til behandling av diabetes type 2. MSD konkluderte slik på dette 

klagepunktet: 

 

 «Vi bestrider ikke overvekt er en viktig faktor å korrigere for pasienter med diabetes 

 type-2, noe også Retningslinjene vektlegger. Imidlertid er det å innføre et ønske og en 

 forventning om vektreduksjon som effekt av en legemiddelbehandling, markedsføring 

 utenfor indikasjon når vektreduksjon ikke er en del av indikasjonen.»    

 

For det annet ved at Nettstedet var utformet i strid med reglene for sammenlignende reklame. 

MSD konkluderte slik på dette klagepunktet: 

 

 «Vi mener nettsiden bryter med § 8.12 i Bransjereglene om sammenlignede reklame 

 ved det på nettsiden kun er plukket ut noen egenskaper gunstig for ett eller flere 

 produkter i selve algoritmen, og utelater andre, samt at oversiktene over legemidler til 

 behandling av diabetes type-2 ikke viser alle relevante produkter på markedet.»    

 

Rådet ga MSD medhold og vedtok at BI skulle betale et gebyr på 125 000 kroner for 

regelbruddene.  

Rådet kom til at Nettstedet var å betrakte som reklame.  

Rådet formulerte den konkrete vurderingen i relasjon klagepunktet om markedsføring utenfor 

indikasjon som følger: 

 «Under inntastingen av pasientverdier på www.diabetesbehandling.no skal følgende 

 parametere oppgis: 
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 - Nåværende medikamentell behandling 

 - HbA1C verdi 

 - Nyrefunksjon 

 - Kjent eller mistenkt hjertesvikt 

 - Kjent eller mistenkt kardiovaskulær sykdom 

 - Ønske om vektreduksjon, vektnøytralitet eller alternativt vektendring ingen 

 betydning 

 

 Avhengig av hvilke svar man gir på disse parameterne, gis ulike behandlingsråd. De 

 fem første parameterne er objektive beskrivelser av pasientens nå-tilstand. Det siste 

 spørsmålet derimot, er formulert som en effekt som ønskes oppnådd ved behandlingen. 

 Basert på de svar som gis, får man konkrete behandlingsråd.  

 

 Det skapes dermed en forbindelse mellom ønsket innvirkning på kroppsvekt og 

 konkrete legemidler. Ingen av de aktuelle legemidler har vektreduksjon som godkjent 

 indikasjon.  

 

 Rådet kan følgelig vanskelig vurdere dette på annen måte enn en påstand om at et 

 legemiddel har effekt i forhold til en ikke-godkjent indikasjon. 

 

 Rådet kan ikke se at det har betydning for denne vurderingen at Retningslinjene, og 

 fagmiljøet for øvrig, er enige om at vektreduksjon kan være av vesentlig betydning for 

 visse diabetes type 2-pasienter. Regelen i LMIs bransjeregler punkt 4.2 er en helt 

 grunnleggende regel som skal sikre at all markedsføring skal være i samsvar med 

 myndighetsgodkjent preparatomtale. Dette er en regel som må praktiseres strengt, det 

 skal ikke være opp til innehaver av markedsføringstillatelsen å vurdere om og i 

 hvilken utstrekning andre (påståtte) effekter kan fremheves i legemiddelreklame. 

 Nasjonale legemiddel- og helsemyndigheter er så langt Rådet kjenner til ikke bundet 

 av de samme begrensningene i utarbeidelse av retningslinjer.  

 

 Etter Rådets vurdering fremsetter nettstedet www.diabetesbehandling.no påstand om at et 

 legemiddel har effekt i forhold til en ikke-godkjent indikasjon.» 

 

 Klagepunktet om sammenlignende reklame ble vurdert slik: 

 «Partene er enige om at ikke alle tilgjengelige legemidler omtales. Spørsmålet er om 

 dette er et brudd på reglene om sammenlignende reklame. 

 

 Det fremheves på nettstedets fremside at informasjonen er basert på nasjonal faglig 

 retningslinje for diabetes, at den er utviklet av ekspertpanel som også har deltatt i 

 utarbeidelsen av retningslinjen, og at den oppdateres fortløpende. 

 

 Etter Rådets syn etterlater nettstedet www.diabetesbehandling.no et inntrykk av å tilby 

 fullstendig og også oppdatert informasjon om behandlingsalternativene. 

 

 Etter Rådets vurdering kan den forsinkelse som rent praktisk må oppstå håndteres ved 

 at det fremkommer tydelig for brukeren av nettstedet ved hvilke tidsintervall nettstedet 

 oppdateres og når siste oppdatering fant sted. 

 

 Det foreligger etter Rådets syn brudd på reglene om sammenlignende reklame.» 
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BI anket Rådets avgjørelse i brev 10. januar 2019. Anken var begrenset til spørsmålene om 

Nettstedet hadde karakter av reklame og om reklamen i så fall gjaldt for en ikke godkjent 

indikasjon. 

 

På bakgrunn av anken ble saken behandlet på nytt av Rådet i møte 26. juni 2019. Rådet 

opprettholdt sin tidligere avgjørelse fra 10. desember 2018. Til spørsmålet om Nettstedet 

fremsetter påstand om effekt i forhold til en ikke-godkjent indikasjon ble det bemerket: 

 

«Rådet bemerker at den påankede avgjørelsen ikke berører spørsmålet om effekt på 

kroppsvekt kan omtales i en reklame for et av de aktuelle legemidlene. De spørsmål 

som stilles og rekkefølgen på disse leder til konkrete behandlingsforslag. Dette 

innebærer etter Rådets vurdering at nettstedet fremsetter påstand om at legemiddel 

har effekt i forhold til en ikke-godkjent indikasjon.» 

 

Saken ble deretter oversendt Ankenemnden.     

 

BI har i anken i hovedsak gjort gjeldene følgende: 

Til spørsmålet om Nettstedet er reklame 

Ved vurderingen av om det foreligger reklame skal det etter bransjereglene legges vekt på den 

sammenheng det aktuelle budskap er gitt i, jf. veiledningen til punkt 1.11. Det er derfor uriktig 

av Rådet å konkludere med at det er uten betydning for vurderingen at budskapet på Nettsiden 

er basert på publiserte nasjonale retningslinjer og/eller utarbeidet av ekstern ekspertise som har 

arbeidet selvstendig. Legemiddelindustrien bør kunne bidra til å fremme riktig bruk av 

legemidler for pasientene uten at dette skal regnes som reklame. 

Til spørsmålet om Nettstedet baserer seg på en ikke godkjent indikasjon  

Kroppsvekt inngår som en parameter når det er tatt stilling til at det er behov for ytterligere 

intensivering av den glykemiske kontroll ved diabetes type 2 og er en av mange faktorer som 

får innflytelse på behandlingsvalg i en individualisert behandling. 

Effekt på kroppsvekt, som utgjør kjernen i stridsspørsmålet i saken, er iht. SPC og framgår av 

SPC kapittel 5.1 for alle de nevnte legemidler på www.diabetesbehandling.no.  

Kroppsvekt og effekt på kroppsvekt er viktige kliniske parametere ved behandling av diabetes. 

Effekt på kroppsvekt har derfor vært inkludert i kliniske studier helt siden UKPDS studien for 

mer enn 20 år siden, og studieresultatene har blitt inkludert i SPC og er tatt med i 

Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for diabetes. 

I henhold til kap. 4.2 skal reklame «samsvare med de opplysningene som er angitt i godkjent 

Preparatomtale, samt gjeldende regelverk for refusjon». I veiledningen til kap. 4.2 følgende:  

 «Som et generelt prinsipp bør en konservativ tolkning av SPC legges til grunn i all 

 reklame (…). Som hovedregel vil det være i samsvar med SPC og gjengi resultater fra 

 studier som er beskrevet i SPC kapittel 5.1 (farmakodynamiske egenskaper).»  

Dette betyr at man, selv når man legger en konservativ tolkning til grunn, har lov til å omtale 

effekt på vekt i reklame for diabeteslegemidler. Omtale av effekt på vekt i reklame for 
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diabeteslegemidler kan derfor ikke betraktes som markedsføring utenfor godkjent indikasjon 

slik som Rådet hevder. 

Omtale av effekt på kroppsvekt har vært et fast innslag i reklamer for antidiabetiske legemidler 

gjennom en årrekke, uten at dette tidligere har ført til klagebehandling i Rådet. Det finnes en 

rekke nylige reklamer for både SGLT2-hemmere og GLP1-analoger som alle omtaler 

dokumenterte effekter på kroppsvekt. Behandling med gruppene insulin og sulfonylurea er 

forbundet med vektøkning, mens behandling med gruppen DPP4-hemmere er forbundet med 

vektnøytralitet og behandling med SGLT2-hemmere og GLP1-analoger er forbundet med 

vektreduksjon. Dette er et faktum som er alminnelig akseptert og veldokumentert og derfor 

medtatt i nasjonal faglig retningslinje for diabetes, iht. preparatenes SPC. 

Det går tydelig frem av både tittel og innhold at www.diabetesbehandling.no omhandler 

behandling av diabetes og ikke behandling av andre sykdommer eller symptomer. Lojal 

gjengivelse av Retningslinjene for diabetes kan ikke regnes som markedsføring utenfor 

indikasjon. 
 

MSD har i sitt tilsvar av 9. april 2019 vist til sin klage og sluttet seg til Rådets vurderinger.  

Ankenemnden ser slik på saken: 

Nye bransjeregler trådet i kraft fra 1. april 2019. Siden de forhold som ligger til grunn for klagen 

ligger forut for 1. april 2019, er det strengt tatt reglene fra 2018 som regulerer sakens spørsmål. 

Dette får imidlertid ingen betydning. Innholdet av reglene er ikke endret på noen av   punktene 

som er relevante for Nemndens vurderinger.  

Nemnden er enig med Rådet i at Nettstedet må regnes som reklame. Det avgjørende er at 

Nettstedet, som eies av BI, inneholder omtale av legemidler som er egnet til å fremme salget 

eller bruken/anvendelsen av disse, jf. definisjonen i reglenes punkt 1.11. Det forhold at omtalen 

av legemidlene i dette tilfellet er basert på nasjonale retningslinjer og/eller utarbeidet av ekstern 

ekspertise som har arbeidet selvstendig, kan ikke få avgjørende betydning. All omtale av 

legemidler skal per se være basert på vitenskap og godkjente kilder. Så lenge det er BI som står 

bak nettstedet, vil omtalen og firmaets motiv, som er rett bruk av deres legemiddel, knyttes til 

firmaets ønske om salg av legemidlet.  

Når det gjelder spørsmålet om Nettstedet er utformet i strid med punkt 4.2 første ledd i 

bransjereglene, er derimot Nemnden kommet til et annet resultat enn Rådet. Denne 

bestemmelsen skal sikre at all reklame for legemidler skal samsvare med godkjent 

preparatomtale, SPC. I tråd med avgjørelsen fra EU-domstolen av 5. mai 2011 (C-249/09) er 

det presisert at det ikke kan kreves at samtlige utsagn i reklamen skal være omfattet eller skal 

kunne utledes direkte fra den godkjente preparatomtalen. Supplerende utsagn til de 

opplysninger som direkte fremgår av SPC må tillates, så sant utsagnene bekrefter eller 

presiserer og er forenlige med opplysninger som fremgår av SPC uten å forvanske disse.   

Slik regelen er utformet, vil den konkrete anvendelsen i noen grad bero på et skjønn. Dette er 

også kommet til uttrykk i veiledningen til reglen der det heter at 

 «Ettersom SPC ofte inneholder informasjon som ikke er absolutt begrensende vil det 

 ofte være en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn når man skal avgjøre om 

 den aktuelle Reklamen er i samsvar med SPC.» 
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Dette betyr i praksis at den sammenheng reklamen og det aktuelle utsagn inngår i, vil måtte 

tillegges vekt ved vurderingen. I motsetning til ved avgjørelsen av om det foreligger en reklame, 

vil derfor det forhold at reklamen bygger på nasjonale retningslinjer og allmenn medisinsk 

kunnskap om behandlingen av den aktuelle indikasjon kunne få avgjørende betydning for 

spørsmålet om det er reklamert for en annen indikasjon enn det preparatet er godkjent for.   

På Nettstedet går det tydelig frem at det er hensynet til vekt for diabetespasienter som har 

indikasjon for blodsukkersenkning som inkluderes i algoritmen. Det er allment kjent i 

medisinen at kroppsvekt og effekt på kroppsvekt er en viktig klinisk parameter for behandling 

av disse pasientene. Effekt på kroppsvekt er en del av SPC for de legemidler som er omhandlet 

på Nettstedet. De nasjonale retningslinjene peker på at overvekt er en viktig faktor å korrigere 

for pasienter med diabetes type-2.  

Effekt på kroppsvekt har vært et fast innslag i reklame for antidiabetiske legemidler i en årrekke 

uten at dette har pådratt seg noen oppmerksomhet fra Rådet. Det faktum at vekt-indikatoren i 

dette tilfelle inngår som en del av en algoritme på et interaktivt nettsted, kan ikke få noen 

avgjørende betydning. Derimot må vekt-indikatoren anses som en forutsetning for korrekt bruk 

av den nasjonale retningslinjen. 

Denne bakgrunnen gjør at ingen – og aller minst det helsepersonell som Nettstedet er beregnet 

for – vil oppfatte at de legemidler det er referert til på Nettstedet har vektreduksjon som 

godkjent indikasjon. Det er hensynet til vekpåvirking i behandling av indikasjonen diabetes 

som er representert på Nettstedet i tråd med den nasjonale retningslinjen.  

Nemnden konkluderer med dette at spørsmålet og besvarelsen av vekt på Nettstedet er forenlig 

med opplysninger i godkjent SPC og nasjonale retningslinjer for bruken av de aktuelle 

legemidler uten å forvrenge eller forvanske disse. I sin sammenheng kan ikke Nettstedet 

oppfattes slik at det fremsetter en påstand om legemidlene har effekt i relasjon til en ikke-

godkjent indikasjon. Ved å ta del i opprettelsen av Nettstedet har derfor BI ikke handlet i strid 

med regelen om godkjent preparatomtale i bransjereglene punkt 4.1 og 4.2.  

Anken tas på dette punkt til følger. 

Nemnden skal utmåle et passende gebyr for bruddet på sammenlignende reklame som BI har 

akkviescert ved.  Nemnden mener at bruddet ikke er av alvorlig art. Bruddet er korrigert for ved 

at Nettstedet nå angir tidsintervall for oppdatering og dato for siste oppdatering. Gebyret kan 

passende fastsettes til 30 000 kroner.   

Med det utfall saken har fått, er det ikke aktuelt å ilegge ankegebyr.  

 

Slutning: 

 

1. Anken forkastes for så vidt gjelder spørsmålet om Nettstedet er reklame. 

 

2. Anken tas til følge for så vidt gjelder spørsmålet om Nettstedet er reklame utenfor 

 indikasjon. 

 

3. I gebyr skal Boehringer Ingelheim Norway KS betale 30 000 kroner.  


