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Sak R0119 

Rådet avholdt 18. mars 2019 møte hvor sak R0119: Nettside for Jardiance, ble behandlet 

Klager: Trude Giverhaug, UNN, Relis 
Innklaget: Boehringer Ingelheim (BI) 

Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Mona Enstad, André Bregård, Synnøve 
Jespersen og Ketil Espnes. 

Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs og Ramona Melanie Eichenberge. Partene var gitt 
anledning til å være tilstede og redegjøre for sitt syn på saken. Begge partene avstod fra å møte. 

Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken. 

1. HVA SAKEN GJELDER

Saken gjelder BIs nettsted https://touchtoconnect.no/public/tema/diabetes_type_2/jardiance/ 

Konkret gjelder saken hvorvidt nettstedet oppfyller krav til obligatorisk informasjon og sikkerhets-
informasjon, balansert reklame.  

2. RÅDETS KOMPETANSE

Rådets kompetanse (myndighet) følger av Rådets vedtekter punkt 2.4 nr 1: «Rådet skal treffe 
avgjørelse ved påstand om brudd på Samarbeidsavtalen mellom Dnlf og LMI av 22. desember 1999, 
LMIs Bransjeregler, og andre bransjeinterne regler og retningslinjer».  

Rådet vil vurdere de spørsmål saken reiser i henhold til LMIs bransjeregler. 

3. PARTENES SYN

3.1 Klagers syn

Klager gjør gjeldende at reklamen, nettsiden, ikke inneholder verken sikkerhetsinformasjon eller 
opplysninger om bivirkninger.  

Ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv er det ifølge klager betenkelig at leger som skal forskrive 
produktet ikke blir opplyst om for eksempel at 

• infeksjoner (sopp, UVI, samt alvorligere urogenitale infeksjoner) er meget vanlig ved bruk av
empagliflozin

• ketoacidose uten særlig forhøyet blodsukker (risiko for å overse en alvorlig tilstand)

• det mangler dokumentasjon for bruk hos pasienter med hjertesvikt, som jo er utsatt for
dehydrering pga diuretikabruk og væskerestriksjoner. Dette er presisert i godkjent
preparatomtale men ser ut til å forbigås i stillhet ellers

https://touchtoconnect.no/public/tema/diabetes_type_2/jardiance/
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3.2 Innklagedes syn 

BI mener at reklamen på www.touchtoconnect.no tilfredsstiller legemiddelforskriftens krav (a-f) til 
hvilken informasjon som skal inngå i en legemiddel-reklame gitt av §13-7 og som presisert i LMI sine 
bransjeregler kapittel 8.2 om obligatorisk informasjon. 

BI viser til at siden inneholder tydelige direktelinker uthevet i blå skrift til både SPC og FK-tekst for 
Jardiance. Påstand om at obligatorisk informasjon om sikkerhetsinformasjon og bivirkninger ikke 
fremkommer av reklamen er derfor ikke riktig, ifølge BI. 

BI viser videre til at siden oppgir kjente bivirkninger av Jardiance som «genital infeksjon, 
urinveisinfeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfonylurea) og 
ketoacidose (sjelden).»  BI anfører at dette viser at klagers påstand om mangler på siden ikke 
stemmer; «infeksjoner (sopp..)» (= genital infeksjon) «UVI» (=urinveisinfeksjon), «ketoacidose» 
(=ketoacidose) og «dehydrering» (=volumdeplesjon). 

BI skriver at Jardiance har dokumentasjon for bruk hos pasienter med type 2 diabetes både med og 
uten hjertesvikt. Det vises til SPC side 5 og 22. Dehydrering er en bivirkning blant pasienter med type 
2 diabetes både med og uten hjertesvikt, og dette er beskrevet på nettsiden (=volumdeplesjon). BI 
viser også til eget avsnitt med tittelen «HVEM SKAL IKKE HA JARDIANCE?» hvor sikkerhets-
informasjon løftes ytterligere frem.  

4. RÅDETS VURDERING AV DEN AKTUELLE REKLAMEN

4.1 Rådets behandling

Det er på det rene at saken gjelder «reklame» for legemiddel slik begrepet er definert i LMIs 
Bransjeregler punkt 1.11. Det aktuelle legemidlet er reseptpliktig, og reglene om legemiddelreklame 
til helsepersonell kommer til anvendelse.  

Rådet vil vurdere de forhold som er reist av partene, og tar ikke stilling til nettsiden for øvrig. Det vil 
si at Rådet vil ta stilling til om nettsidens omtale, herunder plassering, av obligatorisk informasjon, 
sikkerhetsinformasjon og bivirkninger er i tråd med LMIs bransjeregler. 

4.2 Den aktuelle nettsiden 

Den aktuelle nettsiden består av ulike avsnitt som kommer etter hverandre når man leser/scroller 
nedover siden.  

Avsnittene er markert med en midtstilt overskrift og en tversgående linje. 

Avsnittene har følgende overskrifter:  

• Jardiance®

• Jardiance® er inkludert i nasjonal retningslinje for diabetes

• Indikasjon

• Refusjonsberettiget bruk

• Hvem skal ikke ha Jardiance®?

• Slik gjør du

• Vil du vite mer?

• Referanser
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Det finnes ingen meny, for eksempel til høyre i bildet, som kunne gitt leseren oversikt over de ulike 
avsnittene, eller mulighet til å klikke seg direkte til et avsnitt. 

Siden domineres av enkelte figurerer og grafiske elementer: Helt øverst en tversgående fargerik boks 
med angivelse av tre produktnavn (herunder Jardiance) og virkestoffer. I avsnittet «Jardiance®» en 
figur som skal illustrere EMPA-REG outcome studien, og en tversgående boks med store bokstaver 
BOOK MØTE – BESTILL MATERIELL.  

Under overskriften «Jardiance® er inkludert i nasjonal retningslinje for diabetes» er blikkfanget en 
tversgående boks med store bokstaver NASJONAL RETNINGSLINJE FOR DIABETESBEHANDLING LES 
MER HER. I avsnittet «Slik gjør du» er det satt inn en stor figur med farger og annen fonttype og -
størrelse enn på siden for øvrig som gir informasjon om dosering. 

Obligatorisk informasjon ligger i lenken «Se Felleskatalogen for mer informasjon om Jardiance®» som 
er plassert i avsnittet under overskriften «Indikasjon». Det er benyttet samme fonttype og -størrelse 
som på siden for øvrig, men med annen skriftfarge. 

Sikkerhetsinformasjon og informasjon om bivirkninger gis bl.a. i avsnittet «Jardiance®», «Hvem skal 
ikke ha Jardiance®?» og «Slik gjør du». 

4.3 Obligatorisk informasjon 

Det skal først tas stilling til om obligatorisk informasjon er inkludert i henhold til regelverket. Det 
vises punkt 8.2 annet og tredje avsnitt: 

Reklamen skal inneholde: 
a. navn på Legemidlet samt doseringsform og styrke
b. navn på alle virkestoff skal trykkes med tydelige typer og gis en fremtredende plass
c. navn og kontaktinformasjon på innehaver av markedsføringstillatelse og ev. produsent
d. godkjent bruksområde
e. kontraindikasjoner
f. bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner
g. dosering
h. pakningsstørrelse(r)
i. reseptgruppe, forskrivningsregler og utleveringsbestemmelser
j. godkjent utsalgspris pr. angitt dato og refusjonsbestemmelse

Den obligatoriske informasjonen skal ha en tydelig plassering med lett lesbar font. 

Det er altså et krav at reklamen «skal» inneholde informasjonen som listes opp i punktene a – j. 

Det er videre et krav at denne informasjonen skal ha en «tydelig plassering» med «lett lesbar font». 
For papirreklame ligger i dette kravet at obligatorisk informasjon som hovedregel skal plasseres i 
samme synsfelt som reklamen for øvrig, jf. veiledningen til punkt 8.2. 

For internettsider, som er aktuelt i denne saken, er det gitt regel om obligatorisk informasjon i punkt 
5.2.3 andre avsnitt:  

Obligatorisk informasjon for reseptpliktige Legemidler, jf. punkt 8.2, kan legges i lenke 
forutsatt at lenken er tydelig og lett å få øye på, og at den er en direktelenke («one-click»). 
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Det følger av dette at det ikke er krav at selve den obligatoriske informasjonen skal være plassert i 
samme synsfelt i reklame på internett. Det er imidlertid et krav at eventuell lenke skal være tydelig 
og lett å få øye på. Den skal også være en direktelenke. Disse vilkårene må forstås i lys av 
hovedregelen i punkt 8.2; det er et krav at reklamen skal inneholde obligatorisk informasjon.   

Spørsmålet her er om den aktuelle lenken til obligatorisk informasjon er «tydelig» og «lett å få øye 
på».  

På den aktuelle nettsiden ligger obligatorisk informasjon i lenken «Se Felleskatalogen for mer 
informasjon om Jardiance®». Lenken er plassert i avsnittet under overskriften «Indikasjon». Det er 
benyttet samme fonttype og -størrelse som på siden for øvrig, men med annen skriftfarge. 

Lenken til obligatorisk informasjon vises bare når avsnittet hvor lenken er plassert, vises på skjermen. 
Dersom man leser andre deler av nettsiden, reklamen, er ikke lenken til obligatorisk informasjon 
synlig.  

Synsinntrykket domineres av figurer og grafiske elementer som beskrevet over. 

Rådet har ved vurderingen av dette spørsmålet delt seg i et flertall bestående av 4 Rådsmedlemmer 
og et mindretall bestående av 1 Rådsmedlem. 

Etter flertallets syn må kravet om at lenken skal være «tydelig» og «lett å få øye på» forstås i lys av 
punkt 8.2. og kravet om «samme synsfelt» som er hovedregelen ved papirreklame. Følgelig ligger det 
i vilkårene i 5.2.3 at leseren ikke skal måtte lete etter, eller scrolle etter, lenken som viser til 
obligatorisk informasjon.  

Det er etter flertallets mening ikke tilstrekkelig at lenke til obligatorisk informasjon er inkludert slik BI 
har gjort her. Lenken til obligatorisk informasjon synes bare når leseren scroller seg frem til avsnittet 
hvor lenken er plassert. Det er ikke uten videre intuitivt at obligatorisk informasjon er plassert i 
avsnittet «Indikasjon».  

Rådets flertall peker på at dersom siden hadde inneholdt en meny som fulgte skjermbildet, kunne 
lenken til obligatorisk informasjon vært inkludert i denne. Leseren ville da til enhver tid sett lenken, 
og hatt mulighet til å klikke seg direkte til den obligatoriske informasjonen. 

Et flertall av Rådets medlemmer mener at den aktuelle lenken til obligatorisk informasjon ikke er 
tydelig og lett å få øye på.  

Rådets mindretall mener at lenken er tydelig og lett å få øye på. 

Rådets konklusjon 

I samsvar med flertallets syn er Rådets konklusjon at obligatorisk informasjon ikke er inkludert i 
henhold til regelverket. Det foreligger brudd på punkt 5.2.3. 

4.4 Sikkerhetsinformasjon 

Det neste spørsmål Rådet skal ta stilling til er sikkerhetsinformasjon herunder bruk hos pasienter 
med hjertesvikt, jf. LMIs bransjeregler punkt 8.4. Dette er både et spørsmål om relevant og 
tilstrekkelig sikkerhetsinformasjon er tatt med, og et spørsmål om effektbudskapene balanseres med 
sikkerhetsinformasjon slik at reklamen fremstår balansert.  
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Punkt 8.4 første avsnitt lyder; 

8.4 Nøyaktig, balansert, sannferdig, objektiv og komplett 
Reklame for Legemidler må være nøyaktig, balansert, sannferdig og objektiv samt 
tilstrekkelig komplett til å gjøre mottakeren i stand til å danne seg en egen mening om det 
aktuelle Legemiddels terapeutiske verdi. Reklamen skal baseres på en ferskest mulig 
evaluering av vitenskapelig materiell og klart reflektere dette materiellet. Den må ikke 
fordreie, urettmessig fremheve, utelate eller på noen annen måte villede. Det må ikke hevdes 
at et Legemiddel ikke gir bivirkninger eller at det ikke gir risiko for å danne avhengighet. 

Fra veiledningen hitsettes: 

Reklamen må alltid balansere positive budskap om effekt med relevant sikkerhetsinformasjon 
som bidrar til å unngå feil bruk av Legemidlet. Viktig sikkerhetsinformasjon må komme 
tydelig frem i Reklamen, og ikke kun som en del av den obligatoriske informasjonen (selv om 
den er merket i en annen farge eller fremhevet på en annen måte). Relevant 
sikkerhetsinformasjon kan være kontraindikasjoner, bivirkninger eller forsiktighetsregler. 
Dette kan være en opplisting av hvilke pasienter som ikke skal ha produktet eller en «boks» 
med kontraindikasjoner med lignende skriftstørrelse som effektbudskapene. Poenget er at 
sikkerhetsinformasjonen skal gis slik plass og fremheving at informasjonen blir oppfattet som 
en naturlig del av annonsens budskap. 

Spesielt for nettsider, vises til veiledningen til punkt 5.2.3:’ 

Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko. Dette gjelder på alle nivåer 
(synsfelt/klikk). Ubalansert Reklame i ett synsfelt kan ikke kompenseres med link til annen 
side med mer utfyllende informasjon. 

Den aktuelle siden inneholder sikkerhetsinformasjon. Det er blant annet inkludert informasjon om 
infeksjoner og ketoacidose.  

Sikkerhetsinformasjon og informasjon om bivirkninger gis bl.a. i avsnittet «Jardiance®», «Hvem skal 
ikke ha Jardiance®?» og «Slik gjør du». Det er riktig at sikkerhetsinformasjon plasseres der det er 
relevant, slik at aktuelt budskap balanseres. På den annen side må det være enkelt for leseren å få 
tak i sikkerhetsinformasjonen. Nettsiden fremstår uoversiktlig og rotete. Overskriftene i de ulike 
avsnittene er skrevet med mindre fremtredende font og forsvinner litt sammenholdt med figurer og 
grafiske elementer. Det er ikke selvforklarende at sikkerhetsinformasjon er plassert under avsnittene 
«Jardiance®», «Hvem skal ikke ha Jardiance®?» og «Slik gjør du».  Rådet viser også at informasjon om 
hvem som ikke skal produktet, er plassert både under «Hvem skal ikke ha Jardiance®?» og «Slik gjør 
du». Informasjonen som gis de to stedene er ikke sammenfallende. Dette fremstår forvirrende og 
uoversiktlig. 

Samlet mener Rådet at siden fremstår uoversiktlig, og at sikkerhetsinformasjonen ikke gis slik plass 
eller fremheving at leseren på en enkel måte vil oppfatte denne sammen med annonsens budskap. 

Når det gjelder spørsmålet om dokumentasjon for bruk hos pasienter med hjertesvikt, er Rådet av 
den oppfatning at det i tilknytning til omtalen av hjertesvikt bør opplyses at det foreligger begrenset 
data vedrørende bruk hos denne pasientgruppen. 
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Rådets konklusjon 

Rådet mener at siden fremstår uoversiktlig og at leseren ikke på en enkel måte kan skaffe seg 
oversikt over relevant sikkerhetsinformasjon. Det foreligger brudd på punkt 8.4. 

5. SANKSJON

Rådet har kommet til at reklamen er i strid med LMIs bransjeregler. Det skal da gis en reaksjon i 
samsvar med Rådets vedtekter punkt 6.2. nr 2 som lyder: 

Dersom et medlem av LMI (eller annen virksomhet, jfr. §3-1, nr 2, (iii) og (iv)), har forbrutt 
seg, kan det bestemmes at medlemmet skal betale et beløp på opptil kr 300.000 avhengig av 
regelbruddets alvorlighet.  

Ved utmålingen skal det legges vekt på: 
• Om det er gjentatte regelbrudd
• Om aktiviteten kunne sette pasienters liv og helse i fare
• Den potensielle økonomiske gevinsten som kunne oppnås ved regelbruddet

Begrunnelsen for bøtenivå skal fremgå av avgjørelsen. Det skal også presiseres hvilke regler 
som nevnt i § 2-4 medlemmet har forbrutt seg mot og hva regelbruddet består i. 

Rådet vurderer at det foreligger brudd på regler som er ment å ivareta hensynene til sikker og trygg 
bruk av legemidler. Det er i hovedsak presentasjonen av obligatorisk informasjon og 
sikkerhetsinformasjon det er mangler ved, og ikke selve informasjonen i seg selv. Rådet vurderer  
at regelbruddene samlet er av begrenset alvorlighet. Rådet vurderer at den potensielle økonomiske 
gevinst som kunne oppnås ved regelbruddet som begrenset.  

Etter en samlet vurdering fastsetter Rådet gebyret til kr 25.000. 

V E D T A K 

Boehringer Ingelheim ilegges et gebyr på kr 25.000. 


