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Den 29. maj 2009

Møde i Europaudvalget den 4. juni 2009

Hermed Forbrugerrådets kommentarer til et af punkterne på Europaudvalgets 
dagsorden den 4. juni 2009.

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse –
Social-og sundhedsdelen) den 8.-9. juni 2009
Pkt. 12 c. Europakommissionens forslag til forordning om ændring af forordning
nr. 726/2004 for så vidt angår information til offentligheden om receptpligtige 
humanmedicinske lægemidler KOM(2008) 0662 og
Forslag til direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår oplysnin-
ger til offentligheden om receptpligtige lægemidler KOM(2008) 0663.

Nej tak til lægemiddelreklamer
Forbrugerrådet er meget bekymrede over Kommissionens forslag om, at 
lægemiddelproducenterne gives mulighed for at informere patienterne om 
receptpligtige lægemidler. Vi mener, at der er tale om reklame. Vi opfordrer 
derfor til, at lægemiddelproducenternes øgede adgang til at informere pati-
enterne om receptpligtige lægemidler udtages af direktivforslaget i dets nu-
værende form. Der skal ikke ske en udvidelse af producenternes adgang til 
at informere patienterne ud over de vilkår, der gælder i dag.

Forbrugerne har krav på fuldstændig, uvildig og tilgængelig information og 
rådgivning om deres medicin, og en sådan uvildig information og rådgiv-
ning kan efter vores opfattelse kun ydes af de relevante sundhedspersoner i 
forbindelse med ordination og udlevering af medicinen, eller via kampagner 
om sundhed og sygdom fra en offentlig myndighed.

Forbrugerne risikerer, at information fra lægemiddelproducenterne om kon-
krete receptpligtige lægemidler formidler et usagligt indhold og udelader 
vigtige oplysninger, så som bivirkninger. Vi har allerede set mange eksem-
pler på, at industrien har svært ved at overholde den nuværende markedsfø-
ringslovgivning. Senest har Forbrugerrådet gjort lægemiddelstyrelsen op-
mærksom på hjemmesiden www.aktiveled.dk og ifølge styrelsen er denne 
hjemmeside reklame, da de netop glemmer at oplyse om de alvorlige bi-
virkninger. 

Med venlig hilsen

Mette Boye Sine Jensen
Afdelingschef Sundhedspolitisk medarbejder
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