
 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler 
 

§ 1 
 
I bekendtgørelse nr. 1153 af 22. oktober 2014 om reklame mv. for lægemidler foretages følgende ændringer: 
 
1. Indledningen affattes således:  
”I medfør af § 43 b, stk. 3, § 43 c, stk. 3, § 67, stk. 3, § 68, stk. 1, § 70, stk. 1, § 71 b, stk. 3 og 5, § 71 d, 

stk. 2, og § 104, stk. 3, i lov om lægemidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018, senest ændret 

ved lov nr. 1853 af 9. december 2020, og § 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 801 af 12. juni 2018, som ændret ved lov nr. 1554 og 1555 af 18. december 2018, og § 202 b, stk. 2 

og 3, og § 202 c, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, senest ændret 

lov nr. 1853 af 9. december 2020 fastsættes:” 

 
2. Overalt i bekendtgørelsen ændres ”Sundhedsstyrelsen” til: ”Lægemiddelstyrelsen”, og 
”Sundhedsstyrelsens” til: ”Lægemiddelstyrelsens”. 
 
3. § 1, stk. 4, affattes således: 
”Stk. 4. Ved en lægemiddelvirksomhed forstås en virksomhed, der har en tilladelse efter lægemiddellovens § 
7, stk. 1, eller § 39, stk. 1, bortset fra offentlige sygehuse, eller som er repræsentant i Danmark for en 
udenlandsk virksomhed med en sådan tilladelse.”  
 

4. I § 27, stk. 1, ændres ”faglige aktiviteter i udlandet” til: ”en fagrelevant aktivitet i udlandet”, og efter 
”udlandet” indsættes: ”eller en international fagrelevant kongres eller konference i Danmark”. 
 
5. I § 27, stk. 2, ændres ”den faglige aktivitet” til: ”den fagrelevante aktivitet”.  
 
6. I § 28 ændres ”faglige aktiviteter i udlandet” til: ”en fagrelevant aktivitet i udlandet”, og efter ”udlandet” 
indsættes: ”eller en international fagrelevant kongres eller konference i Danmark”. 
 
7. Efter § 28 indsættes: 
 
”§ 28 a. Lægemiddelvirksomheder skal én gang om året, senest 31. januar, give Lægemiddelstyrelsen 
meddelelse om sundhedspersoner samt fagpersoner omfattet af §§ 34 og 35, som de har ydet økonomisk 
støtte til deltagelse i fagrelevante aktiviteter i udlandet og internationale fagrelevante kongresser og 
konferencer i Danmark. Meddelelsen skal omfatte sundhedspersoner og fagpersoner, som har modtaget 
økonomisk støtte i det foregående kalenderår.  
 
Stk. 2. Meddelelse efter stk. 1 skal indeholde følgende oplysninger: 
 

1) Lægemiddelvirksomhedens navn og CVR-nummer. 
2) Sundhedspersoners og fagpersoners fulde navn, mailadresse, profession samt 

autorisationsnummer eller cpr-nummer, og 
3) Information om de faglige aktiviteter. 

 
Stk. 3. Meddelelse efter stk. 1 skal ske digitalt ved brug af et skema på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.”  
 
 



 

 

8. I § 45, stk. 1, nr. 1 indsættes efter ”§ 28,”: ”§ 28 a,” 
 
 

§ 2 
 

1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. maj 2021. 
2. Lægemiddelvirksomheder skal første gang give Lægemiddelstyrelsen meddelelse om de i § 28 a, stk. 

1 og 2 nævnte oplysninger for perioden 26. maj 2021 til 31. december 2021 senest den 31. januar 
2022. 
 
 

Sundhedsministeriet den xx.xx 2021 
 

 
 

  
 


