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Abstract.

In 2008 the Commision launched a sector inquiry of the parmaceutical sector. The background for this inquiry

was  some  findings  of  originator  pharmaceteutical  companies  trying  to  hamper  or  delay  the  marketing  of

innovative improved medicines and of generics.. The inquiry was launched in order to uncover the causes of the

seemingly very low competition level in the industri. Generic medicines makes a major contribution to lowering

the expensives in the health sector and to make medicines affordable.  The goal for the Commision is to achieve a

pricelevel that is payable for the consumers, and a level that lowers the costs of the society and at the same time

promotes incentives for the indsutry to be innovative. The inquiry focuses on patents, competition, marketing

approvals and reimbursement regulation, But the role of trademarks is not mentioned. 

Biopharmaceuticals represents the fastest growing segment in the pharmaceutical industry. Biosimilars are the

equivalent to generics when it comes to biopharmacuticals, except that biosimilars are not exact copies , but they

are similar.  

In order to market these products it is important to be able to refer to the referenceproduct, Doing this could

mean using the trademark of the originator company. 

This thesis seeks to analyze to which extent the European trademark laws supports the goal of the Commision.

The main focus will be on the effects on innovation. This is done via analysis of relevant case law and Danish and

European legislation.

The thesis also seeks to analyze the relation of a strong trademark and innovation in the pharmaceutical industry.

This analysis is based on economic theories of  the functions of a trademark. Theories of Klerman. Lemley, Landes

and Posner and Jerome- and Lee Davis are used in this section. 

The focus will be on the Danish market and on the Danish regulation. 

The thesis concludes that the present case-law and legislation does not support innovation and a lower pricelevel

in the market for pharmaceuticals. 

1.Baggrund
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I lægemiddelindustrien spiller intellektuelle ejendomsrettigheder en særlig stor rolle. Det er

en industri,   hvor produktudviklingen er baåde meget langvarig og dyr. Derfor er der her et

særligt behov for at kunne opnaå  en beskyttelse, der giver mulighed for at opnaå  en indtjening,

der giver mulighed for at foretage denne investering.  I  EU er medicinalindustrien en af de

industrier,  der investerer mest i  forskning og udvikling.   For folkesundhedens skyld er det

nødvendigt kontinuerligt at forske og udvikle nye behandlingsmetoder.  I et samfund med en

aldrende befolkning vil der være et  kontinuerligt pres for at kunne helbrede og forebygge

bedre og billigere. 

Det er meget store summer der i EU bruges paå  folkesundhed, og der er et konstant pres paå  de

offentlige  budgetter  i  denne  sektor.   Kommissionen har  et  ønske  om  at  kontrollere  disse

budgetter og samtidig fremme den innovation, der er essentiel for ,at der løbende udvikles og

forskes i nyere og bedre helbredelsesmetoder. 

I denne forbindelse er der  i 2009 lavet en sektorundersøgelse af  medicinalindustrien, hvor

der  bliver  lagt  vægt  paå  at  undersøge  generikaproducenters  muligheder  for  at  faå  deres

produkter markedsført. 

Kommissionen har følgende maå l : ” I særdeleshed bør generiske lægemidler kunne naå  ud paå

markedet uden unødvendige eller ubegrundede forsinkelser. Hvis medlemsstaterne ønsker at

opnaå  det fulde udbytte af de potentielle budgetbesparelser,  som generiske lægemidler kan

give dem, er de ogsaå  nødt til at overveje, hvordan de kan fremme en hurtig udbredelse af flere

generiske lægemidler og en effektiv priskonkurrence mellem generikaproducenter.”1

I  den  forbindelse  fokuseres  der  paå  patentrettigheder,  konkurrenceregler,

godkendelsesprocedurer, markedsføringstilladelser og pris- og tilskudspolitik.

Man kommer i  denne sektorundersøgelse  ikke ind paå  den betydning originalproducenters

brug  af  varemærkerettigheder  har.   Men  da  generika  først  kommer  paå  markedet  efter

patentets  udløb,  vil  det  være  interessant  at  undersøge,  hvilken  betydning

varemærkerettigheder, som jo kan forlænges kontinuerligt, har i denne sammenhæng.

1 Resume af rapporten om sektorundersøgelsen i medicinalindustrien s.3
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Sektorundersøgelsen beskæftiger sig med traditionel generisk medicin, men udviklingen paå

markedet gaå r i retning af  større udbredelse af biologisk medicin og dermed ogsaå  introduktion

af biosimilars som pendant til  generika. Da dette er et nyt marked under udvikling, er det

interessant at analysere den fremtidige udvikling paå  dette marked i lyset af kommissionens

ønsker om innovative og betalelige produkter. 

2. Problemformulering

Understøtter den eksisterende varemærkeretlige  regulering den af  kommissionen ønskede

udvikling paå  markedet for biosimilære lægemidler? 

2.1 Afgrænsning

Da markedet for lægemidler er et marked, der er omfattet af regulering paå  mange omraåder og

paå  forskellig vis i EU, har jeg valgt at afgrænse min analyse til det danske marked. Specielt

lovgivning  omkring  substitution  af  lægemidler  vil  have  indvirkning  paå  dette  marked.   I

Danmark er der regler  om automatisk substitution,  men dette  er ikke tilfældet  i  hele  EU.

Endvidere har forskellige tilskudsregler betydning for markedet.

Udover brug af varemærker er der andre maåder at appropriere investeringer i udvikling af

medicin,  der  kunne  være  relevante  at  berøre.  Ligeledes  gør  det  særlige  forhold  ved

biosimilars, at de ikke er kopier, at det ville være interessant at se paå  hvorvidt produktionen af

biosimilars rent faktisk krænker de eksisterende patenter.  Men disse forhold vil det føre for

vidt at berøre her. Jeg vil tage som udgangspunkt, at der er tale om gyldige patenter og at de

omtalte  biosimilære  produkter  markedsføres  efter  udløb  af  gyldigt  patent  paå

referenceprodukterne.

Immaterielle  rettigheder,  som  varemærkerettigheder  er  en  del  af,  er  af  natur

konkurrenceforvridende,  idet  de  giver  rettighedshaver  en  ret  til  at  forbyde  andre  at  gøre

erhvervsmæssig brug af disse informationsgoder. Men lovgivningen er afbalanceret hensynet
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mellem  dynamisk  og  statisk  efficiens,  og  disse  rettigheder  eksisterer  side  om  side  med

konkurrencelovgivningen. Der forekommer dog tilfælde hvor immaterialretten gennembrydes

og  tredjemand  tillades  at  foretage  handlinger,  som  ellers  ikke  ville  være  lovlige  iflg.

immaterialretten.  Der er her tale om, at der kan gribes ind overfor udøvelsen af rettigheden,

men rettighedens eksistens anerkendes. Som eksempel paå  dette kan nævnes tvangslicens.  Jeg

vil  i  denne  fremstilling  se  bort  fra  evt.  konkurrenceretlige  problemstillinger,  og  tage

udgangspunkt i situationer,  hvor der ikke sker misbrug af dominerende stilling.

Der vil i fremstillingen lægges hovedvægt paå  betydningen for innovationen og kun sekundært

paå  prisudviklingen., idet der ikke laves nogen særskilt analyse af prisdannelsen paå  markedet.

2.2 Metode

Da markedet for biosimilars stadig er nyt og i en opstartsfase, findes der ikke meget empiri paå  

omraådet. Jeg har derfor valgt at besvare spørgsmaå let paå  grundlag af  økonomiske teorier 

omkring varemærkets funktion. Ligeledes findes der heller ingen domme, der omhandler 

problemstillingen.  Jeg har derfor valgt at inddrage domme, der omhandler problemstillinger, 

der kunne tænkes at blive overført paå  forholdende omkring biosimilars og paå  dette grundlag 

drage paralleller.

Besvarelsen indledes med en beskrivelse af hvad biosimilære lægemidler er . Litteratur om 

dette er fundet dels paå  CBS databaser ved søgning paå  emnet biosimilars og dels fra 

henvisninger fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

For at faå  indsigt i den sundhedsfaglige verden og en forstaå else for opfattelsen af den beskrevne

problematik,  har  jeg  været  i  kontakt  med  og  interviewet  2  læger  og  en  apoteker.   Disse

interviews kan paå  ingen maåde danne noget videnskabeligt grundlag for en analyse, men er

udelukkende brugt til  at faå  et  indtryk af  de oplevede forhold i  branchen. Det havde været

ønskeligt at have haft kontakt med repræsentanter for baåde regionerne og producenter af

henholdsvis  referenceprodukter  og  biosimilære  produkter,  for  at  faå  et  bedre  indblik  i

opfattelserne hele vejen rundt i branchen. Dette har desværre ikke været muligt.
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Efterfølgende redegøres for teorier omkring varemærkets funktion. Her inddrages teorier af 

Maskus, Arrrow, Ramello, Riis og Akerlof.

Dernæst laves en  analyse af europæisk og dansk ret ved hjælp af retsdogmatisk metode 

Retsfilosoffen Alf Ross definerer retsdogmatik som en metode” at beskrive  gældende dansk 

ret ved at opstille prognoser om, hvordan domstolene(dvs. de danske domstole) ud fra deres 

retsideologi maå  forventes at afgøre hypotetiske sager,  hvis de bliver indbragt for 

domstolene.”2 Litteratur og domme er fundet via NIR, Nordiskt Immaterielt Raä ttskydd.

Retstilstanden som konkluderes ud fra den juridiske analyse lægges til grund for den 

økonomiske analyse, hvor der inddrages teorier af  Mark Lemley,  Daniel Klerman, William 

Landes og Richard Posner og Jerome- og Lee Davis.

Paå  grundlag af den samlede juridiske og økonomiske analyse konkluderes i forhold til det 

stillede spørgsmaå l.

3. Hvad er biosimilars ?

Biosimilars er en vigtig og relativ ny kategori indenfor biologisk medicin. Biologisk medicin er

ifølge EMAs (European Medicines Agency) definition medicin udvundet af eller ved hjælp af

levende organismer ved hjælp af bioteknologi.  Første generations biologisk medicin, som har

været anvendt i  over 20 aå r  ,er kopier af endogene menneskelige proteiner,  som f.eks.  EPO

(bruges til at stimulere produktion af røde blodlegemer), insulin, væksthormoner og cytokiner

(proteiner  med  betydning  for  vækst,  reproduktion,  heling  og  som  regulatorer  af

immunsystemet).  Denne slags medicin bliver brugt  i forbindelse med behandling af  f.eks.

blodmangel, cancer, diabetes, hepatitis og multipel sclerose. 3

Definitionen af biosimilars er ifølge EMA en biologisk medicin der er sammenlignelig med en

anden biologisk medicin,  som allerede er  autoriseret.  Biosimilars  er altsaå  ækvivalenten til

generisk medicin, men med den forskel at biosimilars, som navnet siger, ikke er kopier men

2 Andersen, Heine, ”Videnskabsteori og metodelære, s. 297.

3 EGA, Handbook on Biosimilar Medicines.
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produkter,  der  er  sammenlignelige  mht.  kvalitet,  virkemaåde  og sikkerhed  med  et  allerede

markedsført originalt referenceprodukt.

Termen biosimilar eller den fulde betegnelse – similært biologisk medicinsk produkt  - bruges

officielt  i  EU  i   direktiv  2003/63/EF  om  oprettelse  af  et  fællesskabskodeks  for

humanmedicinske lægemidler.  Biosimilars er en betegnelse, der bruges i EU og Asien. I USA

bruges betegnelsen  follow-on-biologicals for disse produkter.

3.1 Forskellen paå  generisk medicin og biosimilars 

Der er afgørende forskelle paå  det, der gaå r under betegnelsen generisk medicin og biosimilars.

Disse forskelle gør, at markederne for de to produkter ikke  umiddelbart er sammenlignelige

og den udvikling,  der  er  set  inden for  markedet  for  kemisk medicin  efter  introduktion af

generisk  kopimedicin,  ikke  kan  forventes  at  være  den  samme  paå  markedet  for  biologisk

medicin. 

Definitionen paå  generisk  medicin  er  ifølge  EMA medicin,  der  er  udviklet   til  at  være den

samme medicin, som et allerede autoriseret produkt kaldet referenceproduktet. Yderligere er

det et krav, at den generiske medicin indeholder aktive substanser,  der er bio ækvivalente

med og  bruges i samme doser som referenceproduktet til at behandle de samme sygdomme.

At de er bioækvivalente betyder, at ens doser af det generiske  produkt og referenceproduktet

opfører sig paå  samme maåde i kroppen. Hvad der kan være anderledes er pakning, udseende,

navn  og  inaktive  ingredienser.  Generisk  medicin  fremstilles  efter  de  samme

kvalitetsstandarder som referenceprodukterne.  4Denne type medicin er saå ledes terapeutisk

ækvivalent  med  og  fuldstændig  substituerbar  i  forhold  til  det  originale  referenceprodukt.

Disse produkter kan markedsføres ved udløb af patentet for referenceproduktet.

Da biologisk medicin , jf. ovenstaående  definition, er medicin udvundet af levende organismer

vil disse produkter i sagens natur have visse varianser, som biosimilars derfor ogsaå  vil have.

Derfor er disse produkter grundlæggende forskellige fra generiske produkter.

4 EMA: ”Questions and answers on generic medicines.
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Kilde: Biosimilars Handbook

4. Varemærkets funktion

Et tegn kan være ”noget, der staå r for noget andet. Overført til  et varemærke betyder dette, at

et varemærke er et tegn, et ord, et symbol eller noget andet, der bruges til  adskille et produkt

eller en tjenesteydelse fra et firma fra et andet firmas produkter eller tjenesteydelser.  Iflg. EU

direktiv 2008/95/EF  Art. 2 kan  ”Et varemærke bestaå  af alle tegn, der kan gengives grafisk,

navnlig  ord,  herunder  personnavne,  afbildninger,  bogstaver,  tal  eller  varens  form  eller

emballage,  for  saå  vidt  disse  tegn  er  egnede  til  at  adskille  en  virksomheds  varer  eller

tjenesteydelser fra andre virksomheders. ”

Det centrale er at varemærkets funktion er at adskille varer, saå  forbrugerne sættes i stand til at

skelne mellem varerne og deres oprindelse.
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I  historisk  perspektiv  kan  varemærker  spores  helt  tilbage  til  oldtiden,  hvor  der  brugtes

produktions-  og  handelsmærker.   I  gammel  nordisk  ret  findes  saå ledes  lovgivning  om

mærkning af  skjolde  i  Magnus  Lagabøters  landslov  fra  1274.  5.  I  takt  med  at  organiseret

handel  og  masseproduktion  er  vundet  frem  er  varemærkets  funktion  blevet  styrket.  I  et

samfund med faå  og geografisk nære producenter er det let og overskueligt at forholde sig til

kvaliteten af og egenskaberne for de enkelte producenters varer. Men i et samfund, hvor der

handles med varer fra hele verden ,og hvor der massefremstilles og distribueres til de enkelte

markeder, er der større behov for enkle og effektive metoder til at sætte forbrugeren i stand til

at skelne mellem de enkelte producenters produkter og tjenesteydelser, saå  der kan træffes et

oplyst valg paå  grundlag af egne og andres erfaringer med kvalitet og egenskaber. 

Varemærket  i  sig  selv  giver  ingen  information  omkring  varens  egenskaber.   Det  giver

udelukkende information om varens oprindelse.  Men baseret paå  erfaringer kan forbrugeren

alligevel  kunne  faå  information ogsaå  omkring varens  kvalitet  ud af  et  varemærke.  ”I  deres

typiske skikkelse er varemærkerne blot og bar symboler. De har ingen selvstændig betydning

eller værdi, hvis de anskues løsrevet fra deres konkrete erhvervsmæssige miljø”.6

Kenneth  Arrow  skriver  i  sin  artikel  ”Information  and  Economic  Behavior”  om  hvordan

information paåvirker  økonomisk adfærd.   Han beskriver  her  hvordan økonomiske agenter

handler  under  usikkerhed  og  at  information  (signaler)  kan  mindske  denne  usikkerhed.

Økonomisk adfærd er saå ledes – modsat den neoklassiske teoris antagelser – ogsaå  styret af

ikke  prisrelaterede  variable.  Information  faå r  altsaå  en  økonomisk  værdi,  som  markedets

aktører er villige til at betale for.  Information bliver en handelsvare. Men med den forskel fra

andre varer, at de frie markedskræfter ikke gælder paå  markedet for information. Dette skyldes

informationens natur som værende udelelig og svær at appropriere. Information kan bruges

af flere samtidig og det er svært at eksludere nogen fra brugen. Den kan være dyr at indsamle,

men billig at kopiere. 

5 Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier ”Immaterialret” 

6 Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier ”Immaterialret” s. 401
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Varemærket er en bærer af information omkring kvalitet og oprindelse af et produkt og derfor

egnet til at paåvirke forbrugerens valg. Samtidig giver varemærket producenten incitament til

at  vedblive  med  at  producere  en  vis  kvalitet,  som forventes  af  den forbruger,  der  vælger

varemærket.  Det bagvedliggende økonomiske problem er  den informations asymmetri, der

ville opstaå  saå fremt, der var tvivl om en vares kvalitet.  En forbruger, der ikke kender en vares

kvalitet, vil være tilbøjelig til at antage at en vare er af ringere kvalitet end faktisk tilfældet, og

vil derfor ikke være villig til at betale for den højere kvalitet. Producenten paå  den anden side

ved dette, og vil derfor ikke have noget incitament til at producere en højere kvalitet, da han

ikke vil kunne sælge til  den højere pris. Eller uærlige sælgere sælger varer af en for ringe

kvalitet, da de vil kunne opnaå  samme pris, som for den bedre kvalitet.  7.  Dette til skade for

marked og forbruger. 8  Kvaliteten vil ikke blive optimal og markedet vil ikke blive saå  stort som

ellers muligt. Akerlof  forklarer denne problemstilling omkring asymmetrisk information med

en  beskrivelse  af  bilmarkedet,”  The  Market  for  Lemons”,  hvor  lemons  er  en  amerikansk

betegnelse for biler af daå rlig kvalitet. 

Denne  informations  asymmetri,  kan  imødegaå s  paå  flere  maåder,  heriblandt  ved  brug  af

varemærker. En forbruger, der kan relatere til et varemærke faå r nedsat sine søgeomkostninger,

og producenter og sælgere faå r et incitament til at opretholde en god og konstant kvalitet, idet

der kan være store omkostninger forbundet med at ”skuffe” forbrugere, der forventer en vis

kvalitet. Ramello9 henviser til empiriske studier, der viser at det tab, varemærkeindehaveren

lider i  forbindelse med f.eks.  tilbagekaldelse af varer,  falsk reklame,  flystyrt  m.m.  er langt

større end de direkte omkostninger i forbindelse med disse hændelser.10 Her vil jeg formode,

at  en  god  haåndtering  af  en  hændelse   ogsaå  kan  give  positive  effekter,  idet  dette  ogsaå  er

7 Akerlof ”Market for Lemons” 

8 Ramello ”What`s in a Sign? Trademark Law and Economic Theori”.

9 Ramello ”What`s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory”. 

10 Jarrel and Peltzman viser i artiklen ” The impact of product recalls on the wealth of sellers 
at aktionærers tab i henholdsvis bilindustrien og medicinalindustrien med tilbagekaldelse af 
produkter er langt større en omkostningerne ved tilbagekaldelsen, idet aktiekurserne faldt 
betydeligt.  Andre forfattere har dog ved andre undersøgelser fundet ,at tabet ikke var 
signifikant større end de direkte omkostninger. Eks. Sriram Thirumalai og Kingshuk K. Sinha:
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medvirkende til at give et indtryk af kvaliteten og seriøsiteten hos en producent/leverandør.

Eksempelvis foraå rsagede flystyrtet med SK751 d. 27dec. 1991 ved Gottroä ra ved Stockholm at

flyets  kaptajn  nærmest  fik  heltestatus,  og  dermed  fik  SAS   meget  positiv  omtale  af  en

hændelse, der kunne være endt tragisk.  Det ligger dog udenfor denne fremstillings rammer,

at komme nærmere ind paå  disse effekter,  men de fortæller om varemærkets funktion som

informationsbærer.

Det er netop denne evne til at videregive information omkring adskillelse af varer til fordel for

et effektivt marked, der beskyttes af lovgivningen. For at et varemærke kan have den evne, er

det nødvendigt, at det er tilstrækkelig særpræget. Varemærkeretten  er en ejendomsret ,der

giver indehaveren ret  til  at  forbyde andre at  gøre erhvervsmæssig brug af  det  beskyttede

mærke.  Iflg. Ramello11 giver denne ret indehaveren et af lovgivningen beskyttet monopol.  At

varemærkeindehaveren paå  denne maå de  faå r  et  legalt  monopol,  behøver  ikke at  medføre  at

indehaveren ogsaå  faå r  et  økonomisk monopol.   Maskus argumenterer derimod i  sin artikel

”Dancing the Dual Distortion” 12  for at IPR`s – intellectual property rights -  ikke fungerer som

skabere  af  legale  monopoler,  men  som  regler,  der  regulerer  forholdet  mellem  statisk  og

dynamisk effektivitet. 

Varemærkets beskyttelse igennem varemærkeretten er en del af hele den immaterielretlige

beskyttelse  af   de  menneskelige  tankers  kreativitet.   Tekniske  løsninger  beskyttes  via

patentlovgivningen,  aå ndsfrembringelser  via  ophavsretten  og  forretningshemmeligheder

beskyttes af love, der forbyder videregivelse af disse. Der er flere tankegange, der ligger til

grund  for  denne  beskyttelse.  Der  er  dels  den  naturretlige  eller  moralske  tankegang,  der

eksisterer helt uden om økonomiske eller incitamentsmæssige overvejelser. Tanken her er at

man selv skal høste frugten af eget arbejde. Derudover er der den socialistiske tangegang der

Product Recalls in the Medical Device Industri : An Empirical Exploration of the Sources and 
Financial Consequences” og Stephen W. Pruit, Robert J.  Reilly, ” The Impact of Product on the 
Wealth og Sellers: A Reexamination hvor de ved ændrede metoder paåviser at det ikke 
forholder sig, som Jarrel og Peltzman mener.

11 Ramello ” What`s in a sign? Trademark Law and Economic Theory”. p.557

12 Maskus ”Globalisation and the Economics of Intellectual Property Rights: Dancing the Dual 
Distortion”
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bygger paå  ideen om, at de intellektuelle frembringelser er et offentligt gode.  Endelige er der

den utilitaristiske tankegang, der bygger paå  en balance mellem behovet for at udbrede viden

og behovet for opfindelser (statisk/dynamisk balance) . 13 Der er her tale om en fundamental

trade-off  mellem  statisk  og  dynamisk  efficiens,  hvor  den  statiske  efficiens  øger  forbruger

velfærd  (allokativ  og  produktiv  efficiens)  og  den dynamiske  øger  incitament  til  udvikling.

Lovgivning om immaterielle rettigheder skal dermed afbalancere de fordele og omkostninger,

der er ved at beskytte  disse rettigheder. En for svag beskyttelse vil medføre underinvestering i

skabelse  af  information  og  nyudvikling  og  en  for  stærk  beskyttelse  vil  medføre

monopoltilstande, ressourcespild (dobbelt forskning, patent race mv.) Endvidere vil der være

omkostninger  i  forbindelse  med  anskaffelse  af  rettigheder,  overførsel  af  rettigheder,

stridigheder og retssager om rettigheder.

Nedenstaå ende figur illustrerer denne trade-off . 

13  Maskus: Globalization and the Economics of Intellectual Property Rights: Dancing the Dual
Distortion.
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Fig.  1.  Kilde  Maskus  :  Globalization  and  the  Economics  og  Intellectual  Property  Rights:

Dancing the Dual Distotion

Modellen viser, at paå  et marked med fri konkurrence vil der blive produceret en mængde Qc til

en pris Pc.  I denne situation vil producenterne sælge til  en pris svarende til de marginale

omkostninger, idet produktet er opfundet og konkurrenter kan uden omkostninger immitere

den originale vare. Denne ligevægt giver et forbrugervelfærd svarende til arealet APcC, men

genererer ikke noget overskud til producenterne til dækning af omkostningerne ved forskning

og udvikling. Hvis man derimod skaber et monopol (eksempelvis ved at beskytte immaterielle

rettigheder) vil det resultere i mindre mængde og højere pris. Monopolisten vil producere op

til  den  mængde  hvor  marginale  fortjeneste  svarer  til  den  marginale  omkostning.  Denne

mængde vil blive udbudt til prisen Pm.  Værdien af forbrugervelfærden et nu indskrænket til

arealet APmM og en del af forbrugervelfærden i fri konkurrence er ”vekslet” til et producent
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overskud. Dette overskud vil være producentens indtjening paå  den oprindelige investering i

forskning  og  udvikling.   I  forhold  til  den  frie  konkurrence  vil  der  være  et  dødvægts  tab

svarende til arealet MBC.  Men Maskus argumenterer for, at denne situation er uopnaåelig i den

virkelige  verden,  da  udviklingen  af  produkter  ikke  ville  finde  sted  under  fuldstændig

konkurrence, og at  markedets gevinst derfor i virkelighedens verden svarer til  summen af

forbruger velfærden og producent velfærden minus udgifter til forskning og udvikling.

Som  ovenfor  nævnt  har  varemærket  ingen  selvstændig  værdi,   modsat  patenter  og

ophavsrettigheder,  men potentielt  har et  varemærke en betydelig  økonomisk værdi  for  en

virksomhed. Eksempelvis blev værdien af  ”Coca Cola”, ”Kodak” og ”General Motors”  anslaå et til

at havde været paå  mere en 1 mia. USD hver især i slutningen af 80eèrne.14. 

Som nævnt indledningsvis i  dette afsnit,  er den centrale funktion for varemærket at sætte

forbrugeren i stand til at skelne mellem forskellige varer og  deres oprindelse og bliver derfor

et bindeled mellem virksomheder og kunder. Som beskrevet  af Schovsbo og Rosenmeier15 har

varemærket en individualiseringsfunktion selvom producenten ikke er kendt. Er producenten

derimod kendt, er der tillige en oprindelsesfunktion. Virksomhedens investeringer i reklame

gør  varemærket  til  et  bindeled  mellem  virksomhed  og  kunde.  Endelig  er  der  en

garantifunktion, idet der som tidligere nævnt skabes en forventning hos forbrugeren om en

vis kvalitet, som skal opretholdes saå fremt varemærkets renomme skal bibeholdes.  Paå  basis af

varemærkelovens 16bestemmelse i §2 stk. 1 ”Et varemærke kan bestaå  af alle tegn, der er egnet

til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders . ..  ”17 – altsaå

en individualiseringsfunktion - opstiller Riis nedenstaå ende figur:

14 Thomas Riis, ”Forretningskendetegn og varemærker med egenværdi”.

15 Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier ”Immaterielret” 2008. S 402

16 LBK nr. 109 af 24/01/2012

17.Svarende til  forordning EF 207/2009 art. 4 og direktiv  EF 2008/95 art. 2
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Kilde: Thomas Riis”18 

Set  i  økonomisk  perspektiv  nedsætter  varemærket  forbrugerens  søgeomkostninger.  Ifølge

Landes  &  Posner  kan  en  vares  fulde  pris  Π,  angives  som  ”pengeprisen”  P  plus

søgeomkostninger H.  

Π = P + H 19. 

En virksomhed kan efter denne model altsaå  ved at investere i stærke varemærker nedsætte

søgeomkostningerne og dermed opnaå  at forbrugerne er villige til at betale en højere P  for en

given  Π. For at virksomhederne skal være villige til at foretage denne investering, er det en

forudsætning at varemærkets funktion beskyttes retsligt.

4.1 Beskyttelsen af varemærket

Det , der er beskyttelsesværdigt ved et varemærke ,er altsaå  den evne til at adskille varer og

virksomheder, og dermed nedsætte forbrugerens søgeomkostninger, som er beskrevet i afsnit

4.  For at kunne udøve denne funktion,  er  det helt  fundamentalt,  at  et  varemærke har det

fornødne særpræg for overhovedet at kunne anerkendes som et varemærke. Dette gælder for

baåde registrerede og ikke registrerede varemærker. For at varemærket kan vedblive med at

have denne funktion til glæde for markedet ,er denne ret ikke tidsbegrænset, men kan fornyes

uendeligt,  saå  længe mærket har denne evne. Beskyttelsen ophører derfor, hvis varemærket

ikke  er  i  brug,  eller  varemærket  er  blevet  en  almindelig  betegnelse  for  en  vare  eller

18 Thomas Riis:” Forretningskendetegn og varemærker med egenværdi” s3.

19 Landes & Posner: ”Trademark Law: An Economic Perspective” H er tillige afhængig af 
andre variable Y og W , som er antallet af konkurrenter, de teknologiske muligheder og 
antallet af  ord, symboler og lignende, der er anvendelige. Disse udelades dog her som 
værende af mindre betydning. 
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tjenesteydelse – det degenerer til en generisk betegnelse. (F.eks.  vaseline eller grammofon).  I

modsætning  hertil  er  baåde  patentrettigheder  og  ophavsrettigheder  tidsbegrænsede  for  at

afbalancere forholdet mellem statisk og dynamisk efficiens. 

Varemærkets funktion kan lide skade paå  flere maåder.  

4.1.1  Forvekslingsrisiko

Saå fremt der opstaå r  risiko for at forveksle oprindelse af en vare vil  varemærket kunne lide

skade paå  dets funktion.  Identiske varemærker for varer af samme art vil kunne foraå rsage

denne forvekslingsrisiko. Men denne risiko er ogsaå  tilstede ved brug af  lignende varemærker

for varer  af samme eller lignende art. At yde beskyttelse hvor der ingen forvekslingsrisiko er

ville  medføre  store  udgifter  i  forbindelse  med  retssager  og  evt.  Indarbejdelse  af  nye

varemærker  og spildte udgifter i  forbindelse  med oparbejdelse af  gamle  varemærker,  som

reelt ikke har foraå rsaget risiko for forveksling.

Daniel Klerman20 beskriver et tænkt eksempel,  hvor en ukendt juveler bruger varemærket

”Tiffanys” og saå ledes krænker  dette varemærke. Her udnytter den ukendte juveler ”Tiffanys”

omdømme som et kvalitetsvaremærke og forbrugeren vil formode, at der er kvalitetsligheder.

Den ukendte juveler behøver ikke investere i kvalitet for at sælge sine varer, forbrugeren bliver

usikker paå  om de virkelig faå r den forventede kvalitet og vil ikke betale for den højere kvalitet,

der produceres af den ægte ”Tiffany`s” , som derefter mister incitament til at producere den

høje kvalitet. Jf.  det tidligere beskrevne problem ”Market for Lemons”

Naår et varemærke ligner et andet varemærke og bruges for varer af samme eller lignende art

opstaå r spørgsmaå let om, hvor sandsynligt det er ,at der opstaå r forvekslingsrisiko. Hvor meget

skal varemærket ligne? Hvilket marked er der tale om?  Hvilken kundekreds? Hvilke varer er

forvekslelige?.  Dette er spørgsmaå l  domstolene  maå  tage stilling til.

En forvekslingsrisiko kan ogsaå  betyde, at forbrugere fejlagtigt antager, at der er en forbindelse

med et varemærke. Her kan der altsaå  opstaå  tvivl om varens oprindelse.

20 Klerman,Daniel:” Trademark Dilution, Search Costs and Naked Licensing”.
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4.1.2 Udvanding

Et varemærke kan ogsaå  skades ved udvanding. Udvanding sker naå r et varemærke mister sin

evne til  at adskille sig fra andre varemærker, selv naå r der er tale om brug for arts fremmede

varer.   Der  er  ikke  tale  om forvekslingsrisiko,  idet  det  er  arts  fremmede  varer,  men især

velkendte varemærker risikerer at blive udsat for udvanding, hvis de bruges for andre varer.

Der ligger en særlig fristelse i at udnytte den goodwill, der er oparbejdet i et kendt varemærke

for at sælge andre varer.  Virksomheder ville ved denne udnyttelse illoyalt kunne appropriere

den  investering,  velkendte  virksomheder  har  foretaget  for  at  oparbejde  det  kendte

varemærke,  saå fremt  der  ikke  ydes  beskyttelse  mod  denne  brug.  En  saådan  freeriding  kan

fratage ejerne af de velkendte varemærker incitamentet til at foretage saådanne investeringer,

hævder nogle økonomer. Dette diskuteres nærmere i nedenstaå ende afsnit  7.3.1

Udvanding kan ske paå  3 maåder: Tilsmudsning ,udviskning og freeriding.

Tilsmudsning sker hvis  et varemærke bruges paå  en maåde,  der giver negative associationer.

Eksempelvis hvis et kendt varemærke bruges i forbindelse med ulovlige varer, eller varer der

anses for amoralske. (Vaåben, narkotika eksempelvis). 

Udviskning  er der tale om, hvis varemærkets forbindelse med en oprindelig vare svækkes.

Klerman bruger her eksemplet, at en restaurant kalder sig ”Tiffany`s”. Der er ingen risiko for

forveksling.  Forbrugere vil sandsynligvis ikke forledes til tro at  juvelerfirmaet ”Tiffany`s” har

aåbnet  en  restaurant,  eller  at  der  er  en  forbindelse,  men  navnet  ”TIffany`s”  ville  nu  blive

sammenkædet med baåde en restaurant og en juveler og dermed udviske navnets forbindelse

med juveleren.21

Freeriding er ogsaå  en maåde,  hvorpaå  et  varemærke kan udvandes.  Freeriding vil  sige,  at en

virksomhed drager  nytte  af  en anden virksomheds investeringer,  uden selv  at  skulle  ud i

saådanne  investeringer.  Der  behøver  i  denne  forbindelse  ikke  være  tale  om  hverken

tilsmudsning eller udviskning, men ganske enkelt  at der snyltes paå  den goodwill,  et andet

varemærke  har  oparbejdet.  En  utilbørlig  udnyttelse  af  andres  investering.  Klerman

21 Daniel Klerman. ”Trademark Dilution, Search Costs and Naked Licensing.
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viderefører eksemplet med ”TIffany`s”, og i dette tilfælde er der tale om en restaurant med et

højt kvalitetsniveau, men man udnytter de positive associationer forbrugeren har i forbindelse

med navnet ”Tiffany”, og behøver saå ledes ikke selv investere i at opbygge denne goodwill.

5. Retsgrundlag.

5.1. Retsgrundlag varemærker

Varemærkeretten  er  en  del  af  immaterialretten,   som  igen  er  en  del  af   formueretten.

Immaterialretten  eller  IP  retten  (intellectual  property)  beskytter  ejendomsretten  til

intellektuelle  eller aåndelige frembringelser,  der har den særlige egenskab i modsætning til

fysiske genstande, ”at de kan befinde sig mere end et sted samtidig og bruges igen og igen

uden at gaå  til grunde m.m.”. 22.  De love, der beskytter immaterielle rettigheder – patentloven,

varmærkeloven, designloven, brugsmodelloven, ophavsretsloven - benævnes ogsaå  eneretslove,

idet  de  alle  er  love,  der  giver  rettighedshaver  mulighed  for  at  forbyde  andre   i  en  vis

udstrækning at gøre forretningsmæssig brug af disse rettigheder. 

5.1.1International ret

Immaterialretten er i vid udstrækning baseret paå  internationale konventioner og aftaler.  I den

globaliserede verden,  vi  lever i  dag er det en selvfølgelighed at  vores kultur-  og teknologi

forbrug ikke holdes inden for landegrænser. For at faå  den fulde nytte og glæde af kulturelle

frembringelser og teknologiske fremskridt maå  der være visse internationale bestemmelser

vedrørende  retsbeskyttelsen  som  sikrer  borgerne  en  sammenlignelighed  i  de  enkelte

nationers lovgivning.

De  to  verdensomspændende  konventioner,  Pariserkonventionen  fra  1883  og

Bernerkonventionen fra 1886 er de to ældste af disse.

Pariserkonventionen af 20. marts 1883 med senere revisioner  23, senest i Stockholm i 1967

med ændring i 1979, omhandler de industrielle rettigheder, patenter, design og varemærker.

22 Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier ”Immaterielret” s. 38

23 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris
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Danmark  ratificerede  konventionen  i  1894.   Konventionen  bygger  paå  principper  om

territorialitet, national behandling og minimumsbeskyttelse. 175 lande– heriblandt samtlige

EU medlemsstater - har ratificeret Pariserkonventionen24 , som i dag administreres af WIPO –

World  Intellectual  Property  Organization  -   med  hovedsæde  i   Geneève..  WIPO,  som er  en

organisation under FN, blev oprettet i l967 og har i dag 186 medlemsstater. 

Bernerkonventionen omhandler ophavsrettigheder og blev ratificeret af Danmark i 1903.

Disse konventioner bygger paå  en grundopfattelse af samfundet, som ikke er universel, men

bygger  paå  en  traditionel  vestlig  liberal,  markedsorienteret  opfattelse,  der  anerkender  den

private ejendomsret.  Dette syn deles ikke af  alle  kulturer,  men er blevet  det  dominerende

indenfor immaterialretten. Der er potentielle konflikter mellem baå de I- og U-lande, østasiatisk

kontra vestlig kultur og socialistisk kontra kapitalistisk samfundssyn. 

Efterfølgende er der efter indgaåelsen af aftalen om at oprette WTO i 1995 lavet et sæt regler

om Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS.  Dette blev gjort, fordi det

blev vanskeligt med saå  mange medlemsstater og forskelle mellem I- og U-landes 25interesser i

at gennemføre reformer i WIPO regi..  Pr. 2. Marts 2013 er der 156 medlemsstater i  WTO.

Heriblandt alle EU stater.  TRIPS reglerne er gældende paå  hele det immaterielretlige omraåde,

herunder  erhvervshemmeligheder  og  bestemmelser  om  kontrol  med

konkurrencebegrænsende metoder i forbindelse med licensaftaler

TRIPS  adskiller  sig  fra  Pariserkonventionen  ved  at  indeholde  regler  om  procesretlige  og

aftaleretlige  forhold  tillige  med  et  ”most  favoured  nation”  princip,  Modsat

Pariserkonventionens princip om national behandling, hvor alle ikke skal behandles ens, men

blot ligesaå  godt som nationale borgere, skal alle her altsaå  behandles som den bedst stillede

part. 

24 http://www.wipo.int/trademarks/en/

25 Schovsbo og Rosenmeier:” Immaterialret” s.40
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I 1994 blev TLT – Trademark Law Treaty vedtaget i WIPO regi og den traådte i kraft i 1996.

Denne traktat omhandler formalitetsspørgsmaå l omkring registreringsproceduren. 53 lande 26

har  ratificeret  traktaten.  Denne traktat  blev  den 27.  marts  2006 udbygget  med Singapore

Treaty on the Law of Trademarks, som traådte i kraft 16. marts 2009. 35 lande har i dag tiltraå dt

denne.27

Madrid  Arrangementet  har  eksisteret  siden  14.  april   1891,  og  er  et  system vedrørende

international  registrering  af  varemærker  i  WIPO  regi.  56  nationer  har  tilsluttet  sig  dette

system. Madrid arrangementet er siden revideret flere gange. Sidst  14. Juli 1967 og ændret

28. September 1979. I tilslutning til Madrid Arrangementet er der 27. Juni 1989 oprettet en

Madrid Protokol og sidst ændret 12.  November 2007.  91 nationer har tilsluttet sig denne

protokol,. Danmark har ratificeret denne 10.november 1995 med ikrafttrædelse 13. Februar

1996.28.  Madrid  Protokollen  er  en  ”one  stop”  løsning  paå  at  registrere  et  varemærke

internationalt , hvor man kan designere de lande, varemærket ønskes registreret i. 

Nice  Arrangementet  fra  15.  Juni  1957,  senest  revideret  13.  Maj  1977  med  ændring   28.

September 1979 vedrører klassificering af varemærker.  84 nationer har tiltraådt og Danmark

har ratificeret 30. Oktober 1961 med ikrafttrædelse 30. November 1961. 29.

Samtlige  af  de  ovenfor  nævnte  internationale  traktater  og  konventioner  har  Danmark

ratificeret.  Derudover  findes  nogle,  som Danmark ikke har  ratificeret,  og de  vil  ikke blive

nævnt  her,  da  de  ingen  interesse  har  for  denne  fremstilling.  Disse  traktater  hører  under

folkeretten, og er ikke umiddelbart national ret.  Udgangspunktet i Danmark er en dualistisk

tilgang,  saå ledes  at  en  implementering  af  de  internationale  regler  skal  finde  sted  i  dansk

lovgivning, for at de kan finde anvendelse. Dette kan finde sted ved en inkorporering i dansk

lovgivning samt ved fortolkning. 3 regler anvendes i forbindelse med denne fortolkning. 30

26 http://www.wipo.int/trademarks/en/

27 http://www.wipo.int/trademarks/en/

28 http://www.wipo.int/trademarks/en/

29 http://www.wipo.int/trademarks/en/

30 Peter Blume, Juridisk Metodelære , 2006, s 190
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Fortolkningsreglen, der siger at hvis flere fortolkningsmuligheder er mulige, skal der fortolkes

i overensstemmelse med folkeretten.

Formodningsreglen, der  siger,  at  saå fremt  lovgiver  ikke  eksplicit  siger  andet,  er  der  en

formodning om, at der ikke har været noget ønske om at lovgive i strid med folkeretten.

Instruktionsreglen, der siger at hvis en forvaltningsmyndighed skal udstede forskrifter antages

at disse forskrifter ikke er i strid med folkeretten.

5.1.2 EU ret

Den frie samhandel mellem medlemsstaterne er et af hovedformaå lene med den Europæiske

Union.

Lissabon traktaten31,  som traådte i  kraft  1.  December 2009 udtrykker i  henholdsvis  art.  34

TEUF og art. 35 TEUF32 om varers frie bevægelighed:

”Kvantitative indførselsrestriktioner saåvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning

er forbudt mellem medlemsstaterne.”

”Kvantitative udførselsrestriktioner saåvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning

er forbudt mellem medlemsstaterne”.

I art 36 TEUF33 er der dog visse undtagelser fra disse forbud.  Af særlig interesse for denne

fremstilling er undtagelser, der omhandler industriel og kommerciel ejendomsret.

”Bestemmelserne  i  art.  34 og  35 er  ikke  til  hinder  for  saådanne  forbud  eller  restriktioner

vedrørende  indførsel,  udførsel  eller  transit,  som er  begrundet  i  hensynet  til   .  .  .  .  .  eller

beskyttelse af industriel  eller kommerciel  ejendomsret.  Disse forbud eller restriktioner maå

dog hverken udgøre et middel til vilkaå rlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af

samhandlen mellem medlemsstaterne”.  

31 Efter Lissabon traktatens ikrafttræden er EU traktaten opdateret og har ændret navn til 
TEUF – Traktaten om Den Europæiske Unions funktion. 

32 Tidligere henholdsvis art 28 og 29 TEF

33 Tidligere art. 30 TEF.

23 23



De vigtigste industrielle eller kommercielle ejendomsrettigheder er patenter, varemærker og

ophavsrettigheder. Nationale bestemmelser paå  disse omraåder er altsaå  grundlæggende ikke til

hinder  for  den frie  samhandel.  Det  er  dog en betingelse,  at  der  ikke  er  noget  element  af

diskrimination.

Da  nationale  immaterialretslige  bestemmelser  dog let  vil  kunne  medføre  begrænsninger  i

samhandlen, er der dog lavet særlige reguleringer paå  immaterialrettens omraåde. Saå ledes paå

varemærkerettens  omraåde  direktiv  89/104  harmoniseringsdirektiv  om  indbyrdes

tilnærmelse  af  medlemsstaternes  lovgivning  om  varemærker  .  Dette  direktiv  er  siden

kodificeret ved direktiv 2008/95.  Derudover er der skabt  et  EU varemærke, omkring hvilket

der er udstedt en forordning  40/94 kodificeret ved forordning 207/2009. Varemærkeret kan

ifølge denne kun opnaås ved registrering, og der opnaå s varemærkeret i hele unionen. Enkelte

lande kan ikke designeres og EU varemærkeregistreringen opnaå s kun, saå fremt den kan opnaå s i

samtlige medlemsstater.   OHIM  34– The Office of Harmonization for the Internal Market  -

beliggende  i  Alicante  er  den  myndighed,  der  varetager  registreringsprocessen  for  EF

varemærker.

Det  skal  her  nævnes,  at  der  fra  Europa  Kommissionen  er  stillet  forslag  til  et  nyt

varemærkedirektiv.35 Om formaå let med dette siger kommissionen: ” Samlet set er de vigtigste

fælles maå l med dette initiativ og med det parallelle forslag om ændring af forordningen, at

fremme innovation og økonomisk vækst ved at gøre ordningerne for varemærkeregistrering i

hele EU mere effektive og lettere tilgængelige for virksomheder i form af lavere omkostninger

og  mindre  kompleksitet,  øget  hastighed,   større  forudsigelighed  og  retssikkerhed.  Disse

justeringer gaå r  haånd i  haånd med indsatsen for at  sikre sameksistens og komplementaritet

mellem EU´s og medlemsstaternes varemærkesystemer.”36. Paå  kommissionens vegne er der af

34 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

35 http://www.eu-
oplysningen.dk/upload/application/pdf/afb4f989/COM_2013_162_DA_ACTE_f.pdf

36 http://www.eu-
oplysningen.dk/upload/application/pdf/afb4f989/COM_2013_162_DA_ACTE_f.pdf  s.3
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Max  Planck  Institute  for  Intellectual  Property  and  Competition  Law  37foretaget  en

undersøgelse af behovet for en saådan ændring. I rapporten fremhæves :” Det understreges

især at det er nødvendigt at opnaå  større sammenhæng mellem EF-varemærkesystemet og de

nationale varemærkesystemer ved yderligere at harmonisere medlemsstaternes lovgivninger

om varemærker baåde indenfor og udenfor direktivets nuværende anvendelsesomraåde.”38

5.1.3 Dansk lovgivning

Den  gældende danske varemærkelov, bekendtgjort ved LBK  109 af 24. Jan 2012 med virkning

fra 1.februar 2012 er baseret paå  ovennævnte harmoniseringsdirektiv  89/104. I Danmark er

Patent- og Varemærkestyrelsen den myndighed, der varetager registreringsprocessen. Særligt

for den danske varemærkelov er beskyttelsen af ikke registrerede varemærker.

En  ændring  af  denne  lov  maå  forventes  i  forbindelse  med  formodet  vedtagelse  af  ændret

varemærkedirektiv.

5.1.4 Rettighedsstruktur.

Immaterielrettigheder  beskrives  i  lovgivningen  ved  en  genstandsorienteret  terminologi,

selvom immaterielle  rettigheder  adskiller  sig  fra  andre  ejendomsrettigheder,  ved  netop  at

være immaterielle til forskel fra f.eks. en bil eller et hus. Anden ejendomsret giver rettigheder

til  at raåde over en given genstand, hvor immaterielle rettigheder er rettigheder til at forbyde

andre at foretage handlinger at foretage visse handlinger med den ”genstand” der er central i

den  immaterielle  rettighed.   Immaterielrettighederne  beskæftiger  sig  med  rettighedens

subjekt,  indhold  og  genstand.  I  varemærkeretlig  henseende  er  subjektet

varemærkeretsindehaveren,   indholdet  de  rettigheder  subjektet  har  og  genstanden  er

varemærket.

5.2 Anden lovgivning relevant for problemstilling.

37 Max Planck Society for the Advancement of Science er en uafhængig non-profit 
forskningsorganisation.

38 http://www.eu-
oplysningen.dk/upload/application/pdf/afb4f989/COM_2013_162_DA_ACTE_f.pdf s.4
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Udover  varemærkelovgivningen  er  der  yderligere  regulering,  der  er  relevant  for  denne

fremstillings emne. 

Helt  grundlæggende  for,  at  biosimilars  overhovedet  har  kunnet  godkendes,  er  direktiv

2004/27, art. 15 :

”Et biologisk lægemiddel, der svarer til et referencelægemiddel, opfylder almindeligvis ikke

alle betingelserne for at kunne blive betragtet som et generisk lægemiddel, hovedsagelig paå

grund  af  fremstillingsprocesserne,  de  anvendte  raåvarer,  molekylære  karakteristika  og

terapeutiske virkningsmaåder. Opfylder et biologisk lægemiddel ikke alle betingelserne for at

kunne blive betragtet som et generisk lægemiddel, bør resultaterne af hensigtsmæssige forsøg

forelægges  med  henblik  paå  opfyldelse  af  kravene  til  sikkerhed  (prækliniske  forsøg)  eller

virkning (kliniske forsøg) eller til begge.”

Der  er  efterfølgende  udstedt  et  antal  guidelines  af  EMA omkring godkendelse  og  tests  af

biosimilars. Den første og overordnede guideline er med effekt fra october 2005. Denne er

under revision og et udkast til en ny guideline er lavet  pr. 10 juni 2013 og afventer accept.

Yderligere er der lavet en række mere specifikke guidelines.39

Lægemidler er en varegruppe, der er strengere reguleret baå de internationalt, i EU- regi op paå

national  basis  end  andre  varegrupper.  Der  er  strenge  regler  for  tests,  godkendelse  og

markedsføring af lægemidler. Reglerne er meget forskellige fra land til land, selv indenfor EU

er der forskelle paå  regler omkring  f.eks. automatisk substitution og offentlige tilskud.  Det

ligger  uden  for  denne  fremstillings  rammer  at  komme  nærmere  ind  paå  disse  regler  om

lægemidler,  og  der  tages  udelukkende  udgangspunkt  i  danske  regler  paå  omraå det.  Paå

Sundhedsstyrelsens hjemmeside 40 findes de gældende danske regler paå  omraådet.  I Danmark

regulerer lægemiddelloven41 lægemiddelmarkedet. Der findes her regler omkring produktion,

markedsføringstilladelse, forhandling, reklame, priser, forsøg mv.  

39 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?
curl=pages/regulation/general/general_content_000408.jsp

40 www.sundhedsstyrelsen.dk

41 LBK  506 20/04/2013
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Af  særlig  betydning  for  udviklingen  og  markedsføringen  af  generiske  og  biosimilære

lægemidler  er  dog  den  dataeksklusivitetsperiode,  der  udover  patentets  løbetid  beskytter

originalproducentens eneret. Ifølge lægemiddeldirektivet 2004/27/EC , som gælder for alle

referenceprodukter, der er ansøgt om godkendelse for fra 30. oktober 2005.  Ifølge dette maå  et

generisk  lægemiddel  ikke  markedsføres  tidligere  end  10  aå r  efter  godkendelsen  af

referenceproduktet. Denne periode kan strækkes til 11 aå r , hvis der inden for den første 10 aå rs

periode er paåvist nye terapeutiske indikationer for det paågældende lægemiddel.  Endvidere

findes  der  i  direktivet  en  klausul,  der  tillader  anvendelse  af  data  fra

markedsføringsgodkendelsen af referenceproduktet før patentudløb til at opnaå  en forkortet

proces mht.  markedsføringstilladelse for det generiske produkt.  Denne ”Bolar klausul” 42 er

dog  ikke  implementeret  ens  i  alle  medlemsstater.  I  Danmark  er  den  implementeret  i

patentlovens43 §3, stk. 4.

I  Danmark  har  der  siden  november  1991  været  automatisk   generisk  substitution  af

synonyme lægemidler. At lægemidlerne er synonyme betyder, at de har samme virksomme

stof i samme mængde og bruges paå  samme maåde. Sundhedsstyrelsen fastlægger disse grupper

tillige  med  tilskudspriser  og  -grupper.44 Denne  substitutionspligt  betyder  at  apoteket  skal

udlevere det billigste lægemiddel, medmindre lægen paå  recepten har indikeret at lægemidlet

ikke er substituerbart, patienten selv vælger et andet lægemiddel fra gruppen af synonyme

lægemidler  eller  prisforskellen  paå  det  billigste  lægemiddel  og  det  lægen  har  skrevet  paå

recepten er under en fastsat grænse.  45 I  disse undtagelsestilfælde skal kunden selv betale

prisdifferencen mellem det billigste lægemiddel og det udleverede. 

Markedsføringslovgivningen46 vil  ogsaå  være  relevant  at  inddrage  i  denne  analyse.   Paå  EU

niveau er direktiv 2006/114, en kodificeret udgave af direktiv  97/55 , som er en ændring af

42 Efter en retssag  fra 1984 i USA mellem Roche Products og Bolar Pharmaceutical.

43 LBK 108 24/01/2012

44 http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/priser/laegemiddelgrupper-
substitutionsgrupper og www.medicinpriser.dk

45 5-20 kr. afhængigt af lægemidlets pris. 

46 LBK 1216 25/09/2013
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84/450 hvor sammenlignende reklame medtages i direktiv om vildledende reklame relevant.

I Danmark er dette direktiv implementeret i  §5 i lov om markedsføring .

5.3 Den juridiske problemstilling

5.3.1 Lægemiddelloven

Som nævnt indledningsvis er EU kommissionens sektor undersøgelse lavet med henblik paå  at

undersøge generika producenters mulighed for at faå  deres produkter markedsført, og den er

lavet paå  baggrund af et ønske om  ”I særdeleshed bør generiske lægemidler kunne naå  ud paå

markedet  uden  unødvendige  eller  ubegrundede  forsinkelser”  47Generisk  medicin  har

traditionelt kunne sælge sig selv langt hen ad vejen, alene paå  grund af prisen, som typisk er

væsentlig lavere en prisen paå  biosimilars.  Se afsnit 7.1. Anderledes er det for biosimilars, som

kræver en anden marketing strategi. Dette er der flere grunde til. Dels er prisen højere, der er

en  generel  usikkerhed  hos  aftagere  omkring  sikkerheden,  og   den  terapeutiske  effekt  af

produkterne, og  der maå  forventes at være en vis brand loyalty hos baåde de direkte aftagere og

den  endelige  forbruger,  patienten  paå  grund  af  denne  usikkerhed.  Endelig  er  der  ingen

automatisk substitution, naå r der er tale om biosimilars.  En af barriererne for at komme paå

markedet er saå ledes at overbevise aftagere om produkternes effekt og sikkerhed. Dette kan

gøres ved markedsføring og her kommer henvisning til andre varemærker ind i billedet. Det er

netop  her  en  af  udfordringerne  for  producenter  af  biosimilars  ligger,  og  det  er  derfor

væsentligt, hvordan dette er retsligt reguleret.

 For at kunne markedsføre biosimilars effektivt, vil det være nødvendigt i en vis udstrækning

at kunne henvise til originalproduktet ,for at kunne beskrive hvilket produkt man ønsker at

markedsføre. Ordlyden af lægemiddellovens §66 i kapitel 7 om reklame, bonus , rabatter mv.

er følgende:  ”Overfor offentligheden maå  der ikke reklameres for lægemidler, som

1) er receptpligtige

47 Meddelelse fra Kommisionen:” Resume af rapporten om sektorundersøgelsen i 
medicinalindustrien” s.3
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2)  er  uegnede  til  anvendelse  uden  at  patienten  forinden  har  søgt  læge  med  henblik  paå

diagnosticering eller overvaågning af behandlingen, eller

3) er omfattet af lov om euforiserende stoffer.

Stk  2.  Ved  offentlighed  forstaå s  enhver  der  ikke  er  læge,  tandlæge,  dyrlæge,  farmaceut,

sygeplejerske,  veterinærsygeplejerske,  farmakonom,  jordemoder,  bioanalytiker,  klinisk

diætist, radiograf eller studerende inden for et af disse fag.

Stk.  3.  Sundhedsstyrelsen  kan  give  fagblade  for  andet  end  de  i  stk.  2  nævnte

sundhedspersoner tilladelse  til  at  bringe reklamer for  de i  stk.  1  nævnte  lægemidler,  hvis

faggruppen har en særlig interesse i anvendelsen af lægemidler.”

Stk.  4  .  Forbuddet  i  stk.  1  gælder  ikke  vaccinationskampagner,   som  er  godkendt  af

Sundhedsstyrelsen. ”

Biosimilære lægemidler er hovedsageligt  maå lrettet brug i  tilfælde af alvorlig sygdom f.eks.

kræft og diabetes, der kræver hyppig kontakt med sundhedsvæsenet – hospital eller læge. Det

maå  derfor antages at disse omfattes af punkt. 1 receptpligtige lægemidler og desuden af punkt

2.  som  følge  af  sygdommenes  karakter.  Altsaå  skal  markedsføringen  maå lrettes  fag

professionelle personer i sundhedsvæsenet. Reklameres der i overensstemmelse med stk.3 vil

dette ogsaå  være maå lrettet personer, med en faglig interesse i lægemidler. Stk. 4 anser jeg ikke

for  relevant,  idet  biosimilære  lægemidler  ikke  anvendes  i  nogen  vaccinationskampagner.

Maå lgruppen for markedsføringen afgrænses saå ledes, til personer der har faglig ekspertise paå

omraådet. Dette har betydning for vurdering af, om der er en forvekslingsrisiko.48

5.3.2 Varemærkeloven

Det  varemærkeretlige  indhold,  der  er  af  relevans  for  denne  analyse  findes  henholdsvis  i

Varemærkeloven, Varemærkedirektivet og Varemærkeforordningen. 

Varemærkelov           Varemærkedirektiv      Varemærkeforordning

48 Schovsbo; Rosenmeier:” Immaterialret”. S.440-441
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§4             ∼                       Artikel 5             ∼              Artikel 9              ⇒                   Rettigheder

§5             ∼                       Artikel 6             ∼             Artikel 12            ⇒                   Begrænsninger

§6             ∼                       Artikel 7             ∼             Artikel 13            ⇒                   Konsumption

Disse bestemmelser giver indehaveren af varemærket en eneret, der sætter ham i stand til at

forbyde  andre  erhvervsmæssig  brug  af  varemærket,  eller  tegn  der  er  identiske  med  eller

ligner varemærket under visse omstændigheder.  Det er endvidere en ret til at forbyde brug af

et varemærke, der er velkendt  og brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket

,eller  brugen  ville  skade  varemærkets  særpræg.  Det  vil  være  nærliggende  at  antage  at

producenterne af referenceprodukterne netop har varemærker, der paå  markedet kan betegnes

som værende velkendte. Det er derfor interessant for denne analyse at undersøge hvorledes

retspraksis tolker denne bestemmelse. Der gives en række ikke udtømmende eksempler paå ,

hvad  erhvervsmæssig  brug  kan  være.   Heriblandt  reklame.   Den  tænkte  problemstilling

omfatter netop reklame for et lægemiddel overfor en gruppe af mulige aftagere, hvor der for at

kunne  vise  egenskaber  for  den  vare,  der  reklameres  for  henvises  til  et  eksisterende

varemærke for et referenceprodukt. Her er altsaå  tale om en erhvervsmæssig brug, der iflg.

varemærkeloven §4,stk. 1 , varemærkedirektivet art. 5 stk. 1, og varemærkeforordningen art.

9. stk. 1 kan forbydes.. Der findes dog visse begrænsninger i denne eneret.  Der findes dog

visse begrænsninger i denne eneret.  Tredjemand kan ikke forbydes at bruge:

”49a) sit eget navn eller sin adresse

b)  angivelser  vedrørende  varens  eller  tjenesteydelsens  art,  beskaffenhed,  mængde,

anvendelse,  værdi,  geografiske  oprindelse,  tidspunktet  for  varens  fremstilling  eller  for

præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.

c)  varemærket  naå ,  naå r  dette  er  nødvendigt  for  at  angive  anvendelsen  af  en  vare  eller

tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele.”

Betingelsen for dette er, at brugen er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.50

49 Direktiv art. 6., forordning art. 12, varemærkelov §5
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Endvidere  begrænses rettighederne ifølge reglerne om konsumption:

” 1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af

varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført

inden for Fællesskabet under dette varemærke.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse saå fremt skellig grund berettiger indehaveren til at modsætte

sig  fortsat  markedsføring  af  varerne,  især  i  tilfælde,  hvor  disses  tilstand  er  ændret  eller

forringet, efter at de er markedsført.”51

Problematikken omkring konsumption vender jeg tilbage til nedenfor i afsnit 5.5

5.3.3 Markedsføringsloven

Derudover findes der en begrænset adgang til at gøre brug af en konkurrents varemærke i

forbindelse med sammenlignende reklame iflg.  markedsføringsloven §5 der implementerer

direktiv 2006/114 om vildledende og sammenlignende reklame.

”§ 5. Sammenlignende  reklame  omfatter  enhver  reklame,  som  direkte  eller  indirekte

henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

Stk. 2. Sammenlignende reklame, jf. stk. 1, er tilladt efter denne lov, naå r sammenligningen

1) ikke er vildledende,

2) angaå r varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formaå l,

3) er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan

dokumenteres,  og som er  repræsentative  for  disse varer  eller  tjenesteydelser,  herunder

prisen,

50 En retlig standard, der kan fortolkes i overensstemmelse med samfundsudviklingen.

51 Direktiv art. 7, forordning art. 13, varemærkelov §6.
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4) ikke skaber forveksling paå  markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem

annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn,

varer eller tjenesteydelser,

5) ikke  miskrediterer  eller  nedvurderer  en  konkurrents  varemærker,  firmanavne,  andre

karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller øvrige forhold,

6) for produkter med oprindelsesbetegnelse i hvert enkelt tilfælde vedrører produkter med

samme betegnelse,

7) ikke  drager  utilbørlig  fordel  af  den  anseelse,  der  er  knyttet  til  en  konkurrents

varemærke,  firmanavn  eller  andre  karakteristiske  kendetegn,  eller  af  konkurrerende

produkters oprindelsesbetegnelser og

8) ikke fremstiller en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller

tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn. ”

At en virksomhed ønsker at sælge sine varer ved at henvise til en konkurrerende virksomheds

produkter  og  ikke  udelukkende  fremhæve  sine  egne  produkter  kan  synes  en  anelse

paradoksalt, og dette har da ogsaå  tidligere været reguleret paå  forskellig vis i de europæiske

lande.. Reguleringen af sammenlignende reklame har været indeholdt i lovgivning om illoyal

konkurrence, f.eks. i Danmark ”Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse” fra 1937,i

Norge ”Lov om utilbørlig konkurranse” fra 1922 , i Sverige, ”Lag mot illojal konkurrens” fra

1931 og i  Tyskland ”Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb” fra 1909.   Frankrig havde

ingen særskilt lovgivning om illoyal konkurrence. Man tog derfor udgangspunkt i ”Code Civil”

fra 1382, hvor det slaå s fast at  mennesker, der  skader andre er erstatningsansvarlige for den

paå førte  skade.   Sammenfaldende  for  de  forskellige  love,  er  begreber  som  forbud  mod

miskreditering af konkurrenter,  renommesnyltning,   og utilbørlig udnyttelse.  Men man har

tilladt  dette  i  forskellig  grad.  Med  Tyskland  med  den  strengeste  regulering  hvor

sammenlignende  reklame  var  stort  set  utænkelig  til  Sverige  med  den  mest  lempelige

regulering.52

52 ”Jaämfoä relser i reklam”. Sven Norberg NIR 1966-2
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Denne holdning til,  at sammenlignende reklamer som et udgangspunkt ikke var tilladt, har

ændret sig siden. Med baggrund i et ønske om at fremme konkurrence og en opfattelse af at

korrekte og saglige sammenligninger kunne give forbrugerne værdifuld information, er den

nuværende regulering blevet til.  53. I betragtning (8) i direktiv 2006/114  om vildledende og

sammenlignende reklame siges:

”(8) Sammenlignende reklame kan være et legitimt middel til oplysning af forbrugerne om

deres  interesse,  naå r  sammenligningen  vedrører  konkrete,  relevante,  dokumenterbare  og

repræsentative træk og ikke er vildledende. En bred definition af sammenlignende reklame,

der kan dække alle former for sammenlignende reklame, er ønskelig.”

I  markedsføringslovens §5 stk.1 fremgaå r,  at der skal foreligge en konkurrencesituation,  før

sammenlignede reklame er tilladt. Det kan være et tolkningsspørgsmaå l, hvornaå r der er tale om

en konkurrencesituation. Vil der være tale om konkurrence hvis varemærkeindehaveren kun

opererer i et andet land? Er det tilstrækkeligt, at der er tale om en potentiel konkurrent eller

skal  der   være  tale  om  en  konkurrencesituation  paå  det  tidspunkt  reklamen  produceres?

Retspraksis vil kunne vise hvorledes denne konkurrencesituation skal tolkes, men dette vil jeg

undlade at komme nærmere ind paå  i denne fremstilling og tage som givet,  at der er tale om en

konkurrencesituation,  naå r  en  given  producent  af  et  biosimilært  lægemiddel  i  en  reklame

henviser til et varemærke for referenceproduktet.

Ifølge betragtning (11) 9 direktivet er betingelserne for sammenlignende reklame kumulative.

Samtlige  8 betingelser skal altsaå  overholdes.

Ad.  1.  Betingelsen  om,  at  reklamen  ikke  maå  være  vildledende,  henviser  til

markedsføringsrettens generelle bestemmelser, og dette hører ikke ind under det her berørte

emne. 

Ad. 2. For at en sammenligning skal være objektiv og loyal maå  den henvise til sammenlignelige

karakteristika ved produkterne ,og saå ledes maå  der være tale om ens formaå l og behov, for at

dette kan finde sted.  Jf.  Betragtning (9) i direktivet, som siger ” ….. Disse betingelser for lovlig

53 ”EG direktivet og jaämfoä rande reklam och dess genomfoä rande i Norden” Ulf Bernitz  NIR 
1998-2
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reklame bør omfatte kriterier for  en objektiv sammenligning af  varers og tjenesteydelsers

karakteristiske  træk.”  Formaå let  med  at  henvise  til  et  referenceprodukt  i  tilfældet  med

biosimilars  er  jo  netop  at  gøre  opmærksom  paå  samme  terapeutiske  virkning  og  samme

sikkerhed, saå  dette punkt  vil være opfyldt.

Ad. 3. Som ovenfor nævnt vil reklamer for biosimilars være rettet mod fagfolk.  De oplysninger,

der vil være af interesse her er oplysninger som nævnt under 2 om terapeutisk virkning og

sikkerhed. Disse oplysninger er dokumenterbare idet de tilgrundliggende tests i forbindelse

med markedsføring af referenceproduktet vil være tilgængelige. Oplysninger om pris, som vil

være  meget  relevant  idet  biosimilars  netop  vil  være  interessante  pga.  lavere  pris  end

referenceproduktet, vil ligeledes være dokumenterbare.  Punkt 3 maå  saå ledes antages ogsaå  at

være opfyldt.

Ad.  4.  Reklamen  maå  ikke  skabe  risiko  for  forveksling.   I  betragtningerne  (14)  og  (15)  i

direktivet  siges  at  for  at  den  sammenlignende  reklame  kan  være  effektiv  kan  det  være

nødvendigt  at   identificere  en  konkurrents  produkter  ved  at  henvise  til  firmanavn  eller

varemærke.  Da  formaå let  med  dette  er  at  skelne mellem varerne  og  fremhæve  forskellene

objektivt  vil  dette  ikke  være  en  varemærkekrænkelse.  Son  nævnt  ovenfor  vil  reklamerne

skulle  maå lrettes  fag  professionelle  i  sundhedsvæsenet  .  Naå r  forvekslingsrisikoen  skal

bedømmes, skal der foretages en helhedsbedømmelse, hvori indgaå r en bedømmelse af vareart,

mærkelighed og køberkredsens beskaffenhed. Her opereres med en saåkaldt ”produktregel”,

der betyder at ”der stilles saå ledes mindre krav til vareligheden, hvis mærkerne er identiske

eller kun adskiller sig ganske lidt fra hinanden, mens varerne eller tjenesteydelserne skal have

en høj grad af lighed, hvis mærkerne blot ligner hinanden.”54. Da der ikke er nogen konkret

reklame,  med  et  konkret  varemærke  eller  lægemiddel  at  tage  udgangspunkt  i,  vil  jeg  her

antage,  at den professionelle  køberkreds har en ekspertise,  der gør ,at de er i  stand til  at

adskille  varemærker  og  produkter,  saå ledes  at  der  ikke  vil  være  tale  om  nogen  aktuel

forvekslingsrisiko. Læger og farmaceuter maå  antages at kunne kende forskel paå  præparater,

selvom navnene ligger forholdsvis tæt op ad hinanden. Det kan dog ud fra retspraksis ikke

udelukkes at forvekslingsrisiko vil kunne antages, idet der kan være skærpede hensyn at tage

54 Patent- og varemærkestyrelsen: Almindelige principper for vurdering af forvekslelighed.
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netop til lægemidler, grundet de mulige store konsekvenser  for patienter ved en forveksling.
55 Da en saådan vurdering vil kræve et konkret eksempel, vil jeg ikke gaå  nærmere ind paå  denne

problemstilling, men for nærværende antage, at der ikke er tale om et forvekslingsproblem.

Ad.  5.  Reklamen  maå  ikke  miskreditere  eller  nedvurdere  en  konkurrents  varemærke.  At

miskreditere eller nedvurdere konkurrentens varemærke vil næppe være reklamens ærinde i

denne sammenhæng,  idet producenten netop vil have brug for at sammenligne de positive

egenskaber produktet har fælles med referenceproduktet. At miskreditere eller nedvurdere

dette ville i stor udstrækning være ensbetydende med at miskreditere eller nedvurdere eget

produkt, hvilket ville være stridende mod formaå let med reklamen. Man kunne overveje om en

form  for  miskreditering  kunne  komme  paå  tale,  saå fremt  det  viser  sig  at  det  biosimilære

lægemiddel har nogle negative effekter, som først bliver kendt efter produktet er markedsført.

Kunne en saådan negativ effekt virke afsmittende paå  det referenceprodukt,  som henvises til i

reklamen?  Der  er  ingen  retspraksis  p.t.,  som  kan  belyse  dette,  men  en  saå dan  form  for

miskreditering kunne muligvis forekomme.

Ad. 6. Oprindelsesbetegnelse antager jeg ikke er relevant i  denne sammenhæng.

Ad. .7 . Reklamen maå  ikke drage utilbørlig fordel af den anseelse, en konkurrents varemærke

har opnaået. Hvad der menes med utilbørlig fordel er der taget stilling til i retspraksis,  og dette

har relevans for omhandlede problemstilling og behandles i afsnit 5.4

Ad. 8.  En vare maå  ikke fremstilles som en kopi eller imitation af en af et varemærke beskyttet

vare.  At  gøre  dette  ville  være  at  krænke  en  varemærkeret  og  kunne  opfattes  som

varemærkeforfalskning.  Biosimilars er i  sagens natur ikke kopier,  men similære produkter.

Spørgsmaå let er her om saådanne vil kunne omfattes af definitionen paå  kopier og imitationer.

Dette fortolkes nedenfor i afsnit 5.4 i lyset af retspraksis. 

Af særlig interesse for denne analyse er derfor  punkt 7 og  8  og hvorledes retspraksis tolker

disse betingelser.

5.4 Retspraksis.

55 Schovsbo og Rosenmeier: Immaterielret S, 441.
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For  at  kunne  vurdere  en  tænkt  reklame  for  et  biosimilært  lægemiddel  i  lyset  at  den

foreliggende retspraksis, forudsættes det, at der er tale om et lægemiddel med et navn, der er

tilladt iflg. reglerne om nomenklatur og med et varemærke, der er registreret uden hindringer

og  altsaå  ikke  krænker  et  eksisterende  varemærke.  I  øvrigt  indeholder  reglerne  om

nomenklatur iflg. lægemiddellovens  §58, stk. 3 følgende bestemmelse: ” Et lægemiddels navn

maå  ikke være vildledende med hensyn til varens sammensætning, virkning eller egenskaber

øvrigt, og det maå  ikke være egnet til at fremkalde forveksling med andre lægemidler.” 56. Dette

understøtter ovenstaående antagelse om, at forvekslingsrisiko ikke vil være et aktuelt problem.

Det,  der  vil  være  relevant  at  analysere  ud  fra  retspraksis,  er  altsaå  spørgsmaå let  omkring

hvornaå r der ifølge reglerne om sammenlignende reklame vil være tale om at drage utilbørlig

fordel af en konkurrents varemærke. Endvidere vil det være relevant at analysere hvorvidt

beskyttelsen af velkendte varemærker – ”Kodakreglen” – vil kunne bringes i anvendelse. 

Der foreligger endnu ingen retspraksis paå  netop omraådet omkring biosimilars.  Men omkring

problemstillingen  sammenlignede  reklame  og  velrenommerede  varemærker  findes

retspraksis,  der ville  kunne drages paralleller  fra.   I  sagen C-487/07 tager  EU domstolen

stilling til nogle præjudicielle spørgsmaå l fra den engelske Court of Appeal vedrørende en sag

mellem L`Oreèal  SA og Bellure NV.

Det skal inden omtale af denne sag nævnes at domstolen i sagen C-292/100 Davidoff  & Cie SA

mod Godkid Ltd. har taget stilling til at bestemmelsen i direktiv 89/10457 art. 5, stk. 2 ogsaå  kan

bruges for identiske eller lignende varemærke og tjenesteydelser.  Saå ledes præmis 24:” Det

skal herom indledningsvis bemærkes, at direktivets artikel 5, stk. 2, ikke udelukkende skal

fortolkes  under  hensyn  til  sin  ordlyd,  men  ogsaå  under  hensyntagen  til  den  generelle

opbygning af og maå lene med det system, den indgaå r i.” Og præmis 25: ” Naå r disse sidstnævnte

hensyn tage i betragtning, kan den nævnte artikel ikke fortolkes saå ledes, at følgen heraf ville

56 Om nomenklatur se i øvrigt : 
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/regulering/godkendelse-af-medicin/navngivning-
af-laegemidler og særligt omkring biosimilars: EBE ”Naming of biosimilar medicinal 
products:Options for addressing unique safety concerns”. 07 July 2006.

57 Kodificeret i direktiv 2008/95
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være, at renommerede varemærker ville have en svagere beskyttelse, saå fremt et tegn bruges

for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer

eller tjenesteydelser af anden art.”

Tvisten   i  sag   C-487/07  drejer  sig  om  at  L`Oreèal  gruppen,  som  ejer  flere  velkendte

parfumemærker, mener at deres varemærker er blevet krænket af virksomhederne Malaika,

Starion og Bellure som markedsfører parfumer, som imitationer af nogle af disse velkendte

varemærker.  Der  er  i  markedsføringsøjemed  blevet  lavet  lister,  som  sammenligner  de

sidstnævntes billigere produkter mht.  duft   med de dyrere varemærker.   L`Oreèal  har gjort

gældende, at de sammenlignende lister udgør en tilsidesættelse af rettighederne over visse af

deres ordmærker. Efter en anke af afgørelse i sagen afsagt af High Court of Justice (England og

Wales) stiller den engelske Court of Appeal bl.a. følgende præjudicielle spørgsmaå l:

”  1)  Naå r  en  erhvervsdrivende  i  en  reklame  for  egne  varer  eller  tjenesteydelser  bruger  et

registreret  varemærke,  som  tilhører  en  konkurrent,  med  det  formaå l  at  sammenligne

egenskaber (herunder navnlig duft) ved de varer, som han markedsfører, med egenskaberne

(herunder  navnlig  duft)  ved  de  varer,  der  markedsføres  af  konkurrenten  under  dette

varemærke, paå  en saådan maåde, at det ikke medfører forveksling eller paå  anden maåde bringer

varemærkets væsentligste funktion som oprindelsesangivelse i fare, er denne brug da omfattet

af enten litra a) eller b) i artikel 5, stk. 1 i direktiv 89/104?

2) Naår en erhvervsdrivende gør erhvervsmæssig brug af et velkendt registreret varemærke

(navnlig  i  en  sammenlignende  liste)  med  det  formaå l  at  angive  en  egenskab  ved  sin

vare(herunder navnlig varens duft) paå  en saådan maåde, at brugen:

a) ikke skaber nogen form for risiko for forveksling, og

b) ikke paåvirker salget af varerne under det velkendte registrerede varemærke, og

c)  ikke  bringer  det  registrerede  varemærkes  væsentligste  funktion  som  garanti  for

oprindelsen i fare og ikke skader det paågældende varemærkes renomme, hverken ved at plette

varemærkets image, ved udvanding eller paå  andre maåder, og

d) brugen spiller en væsentlig rolle ved promoveringen af den erhvervsdrivendes vare,
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er denne brug da omfattet af artikel 5, stk.1, litra a) i direktiv 89/104 ?

3) Hvad er inden for rammerne af artikel 3a, stk.1, litra g) i direktivet om vildledende reklame

betydningen  af  udtrykket  ”drage  utilbørlig”  fordel  af”,  og  nærmere  bestemt  vil  en

erhvervsdrivende, naå r han i en sammenlignende liste sammenligner sin vare med en vare med

et  velkendt  varemærke,  derved  drage  utilbørlig  fordel  af  dette  velkendte  varemærkes

renomme.? 

4) Hvad er inden for rammerne af samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra h), betydningen af

udtrykket ”fremstille en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi”, og nærmere

bestemt omfatter dette udtryk tilfælde, hvor en part uden paå  nogen maåde at skabe forveksling

eller vildledning blot i overensstemmelse med sandheden giver udtryk for, at hans vare har en

lignende hovedegenskab (duft) som en velkendt vare, der er beskyttet af et varemærke? ”

Hvad der forstaå s ved velkendt tager EU domstolen stilling til  i  dommen C-375/97, General

Motors  Corporation  mod   Yplon  SA.  Den  belgiske  Tribunal  de  commerce  stiller  her  det

præjudicielle spørgsmaå l :

”  Den nationale  ret  anmoder  med  sit  spørgsmaå l  nærmere  bestemt  Domstolen  om dels  at

fastlægge indholdet af udtrykket ”er renommeret” som i direktivets art. 5, stk 2, bruges til at

betegne den første af de to betingelser, som et registreret varemærke skal opfylde for at  nyde

en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art  . . . . .”

I henholdsvis præmis 26 og 27 siges der her at  ” Den krævede grad af bekendthed maå  anses

for naå et, naå r det ældre marked er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant

for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke” og  ”Ved undersøgelsen af

denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder,

saå ledes  navnlig  varemærkets  markedsandel,  intensiteten,  den  geografiske  udstrækning  og

varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden

har foretaget for at fremme varemærket.”.

For at drage paralleller til markedet for biosimilars, hvor der i en tænkt reklame henvises til et

reference produkt  maå  den offentlighed,der er relevant, være de sundhedspersoner, som skal
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ordinere  eller  sælge  den  paågældende  medicin.  Det  vil  hovedsagelig  dreje  sig  om

privatpraktiserende  læger,  sygehuslæger  og  apotekere.  Jeg  antager  at  professionelle  i

branchen har et stort kendskab til især de banebrydende produkter, og dermed maå   det kunne

forudsættes at disses produkter vil være kendt af en væsentlig del af denne offentlighed. Det

indgaå r i deres daglige arbejde at bruge, sælge eller ordinere disse lægemidler. Naå r der ifølge

præmis  27  skal  tages  hensyn  til  alle  sagens  relevante  omstændigheder,  kan  nævnes  at

markedet for biologisk medicin stadig og i en aå rrække fremover forventes at være domineret

af originalproducenternes produkter, saå ledes forventer IMS kun at biosimilars i 2016 vil have

opnaået en markedsandel paå  2%, 58. Originalproducenternes varemærker har været brugt over

den  aå rrække,  de  har  været  beskyttet  af  patenter,  og  investeringerne   i  udvikling  og

markedsføring  af  medicin  er  væsentlige..  Jeg  vil  derfor  antage  at  producenterne  af  de

referenceprodukter, der vil kunne henvises til , vil kunne gøre gældende at deres varemærker

er velrenommerede og vil kunne beskyttes efter reglerne omkring renommerede varemærker.

Problemstillingen har altsaå  væsentlige ligheder, med den i sag C-487/07 omhandlede tvist. 

Ad. 1+2.  Her siger domstolen med henvisning til sagen C-533/06 O2 Holdings O2 (UK) mod

Hutchison  3G  UK  Limited  præmis  36  og  37  ”  Derfor  skal  en  annoncørs  brug  i  en

sammenlignende  reklame  af  et  tegn,  der  er  identisk  med  eller  ligner  en  konkurrents

varemærke  –med  henblik  paå  at  kunne  identificere  de  varer  eller  tjenesteydelser,  som

sidstnævnte tilbyder – i  henhold til artikel 5, stk.1 og2, i direktiv 89/104 anses for brug med

hensyn  til  annoncørens  egne  varer  og  tjenesteydelser.”   ”  En  saådan  brug  kan  i  givet  fald

forbydes i henhold til de nævnte bestemmelser.” Det slaå s desuden fast at en brug som i den

omhandlede sag hvor varemærkeindehaverens ordmærker direkte er brugt falder ind under

artikel  5,  stk.  1,  litra a)  og ikke litra b).  Her kan sluttes parallelt  at  i  en sammenlignende

reklame for et biosimilært lægemiddel hvor et referenceprodukts ordmærke bruges, vil denne

brug kunne forbydes i iflg. art. 5 stk.1 litra a). 

Dette  skal  dog  sammenholdes  med  bestemmelsen   i  direktiv   84/450  art.  3a.   stk.  1  ,

kodificeret i direktiv 2006/114, saå ledes at  tredjemands brug af et registreret varemærke i en

58 IMS Institute for Healthcare Informatics: ” The Global Use og Medicines Outlook Through 
2016.

39 39



sammenlignende reklame ikke kan forbydes,  saå fremt  alle betingelserne i  art.  3a stk.  1 er

overholdt.   Saå ledes siges  der i  præmis  45 i  C-533/06 :  ”Det  følger  heraf,  at  for  at  forene

beskyttelsen  af  de  registrerede  varemærker  med  anvendelsen  af  den  sammenlignende

reklame,  maå  artikel  5 stk.1 og 2 i  direktiv 89/104 og artikel  3a,  stk.  1,  i  direktiv 84/450

fortolkes  saå ledes,  at  indehaveren  at  et  varemærke,  der  er  registreret  ikke  kan  forbyde

tredjemands  brug  af  et  tegn,  der  er  identisk  med  eller  ligner  hans  varemærke,  i  en

sammenlignende reklame, som opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i artikel 3a

stk. 1 ”.    Her er et af lovlighedskriterierne, at der ikke maå  drages utilbørlig fordel af  den

anseelse, der er knyttet til konkurrentens varemærke.  I præmis 50 i L`Oreèal dommen siger EU

domstolen  at  utilbørlig  udnyttelse  ikke  forudsætter  hverken risiko  for  forveksling  eller  at

varemærket  eller  varemærkeindehaveren  paå føres  skade,  men  fordelen  er  utilbørlig  naå r

brugen drager fordel af varemærkets tiltrækningskraft,  omdømme og prestige,  og der ikke

ydes nogen økonomisk kompensation for den udnyttelse af den indsats,  der er ydet for at

skabe og vedligeholde varemærket.  Brugen af et velkendt varemærke kan iflg. art. 5. , stk. 2 i

direktiv 89/104 forbydes saå fremt denne ville medføre utilbørlig udnyttelse.  EU domstolen

slutter saå ledes  i præmis 65 at svaret paå  spørgsmaå l 1) og  2) maå  være, at indehaveren af et

registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame, som ikke

opfylder  lovlighedskriterierne,  selvom  der  ikke  gøres  indgreb  i  varemærkets  væsentligste

funktion,  nemlig oprindelse, forudsat at brugen gør indgreb i eller kan gøre indgreb i en af

varemærkets øvrige funktioner, som i præmis 63 beskrives som navnlig kommunikations- ,

investerings- eller reklamefunktioner. 

Problematikken mht. om en vare fremstilles som en imitation eller en kopi af den vare eller

tjenesteydelse, der er dækket at det beskyttede varemærke, tager EU domstolen stilling til i

forbindelse med svaret paå  spørgsmaå lene 3) og 4).  I præmis 73 slaå s fast at betingelsen ikke

udelukkende anvendes paå  forfalskninger, men paå  enhver efterligning eller kopi. Iflg. præmis

74 dette uanset, at der ikke er risiko for forveksling. Om dette siger generaladvokaten i sit

forslag til afgørelse af sagen i punkt 88, ” Eftersom det i et reklameperspektiv netop er en aåben

”bekendelse,  at  der  i  forhold til  en mærkevare  foreligger  en  saådan efterligning eller  kopi,

hvilken bestemmelsen tilsigter at yde et værn imod, saå ledes at varemærket beskyttes, er jeg af

den  opfattelse,  at  en  reklame,  er  direkte  eller  indirekte,  angiver  at  en  egenskab  ved  den
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annoncerede vare efterligner eller reproducerer en egenskab ved den vare, der er beskyttet af

en  andens  varemærke,  ikke  opfylder  lovlighedsbetingelsen,  naå r  den  offentlighed,  som

reklamen er rettet mod, er af den opfattelse, at der er tale om en væsentlig egenskab. ” Ifølge

denne udtalelse behøver der ikke være tale om at den annoncerede vare i sin helhed fremstaå r

som en kopi, blot der er tale om en efterligning af en væsentlig egenskab.

En  reklame  som  sammenligner  den  terapeutiske  virkning  af  et  lægemiddel  med  et

referenceprodukt, antager jeg kan opfattes som en sammenligning af en væsentlig egenskab,

idet dette er hele formaå let med et lægemiddel.  En saådan sammenligning maå  saå ledes formodes

ifølge ovenstaående udtalelse at kunne anses for at fremstille den annoncerede vare for en

efterligning eller kopi. 

EU domstolen besvarer paå  dette grundlag spørgsmaå l 3) og 4)med: ” Det tredje og det fjerde

spørgsmaå l skal derfor besvares med, at art. 3a, stk.1 i direktiv 84/450 skal fortolkes saå ledes, at

en annoncør, der i en sammenlignende reklame direkte eller indirekte angiver, at den vare,

han markedsfører, udgør en imitation af en vare, der er dækket af et renommeret varemærke,

fremstiller ”en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi” i henhold til art. 3a.

stk.1. litra h). Den fordel, som annoncøren drager af en saådan uretmæssig sammenlignende

reklame, maå  anses for ”utilbørlig” i henhold til nævnte art. 3a, stk. 1, litra g).”

En noget anderledes holdning til  at drage utilbørlig fordel  af  en konkurrents varemærke i

forbindelse med henvisning til dette i markedsføringsøjemed har EU domstolen  haft i ældre

domme . Sagen  C-112/99  Toshiba Europe  GmbH mod Katun Germany GmbH  omhandler

Katuns brug af Toshibas bestillingsnumre i forbindelse med lister over reservedele,  der er

anvendelige i lighed med Toshibas egne reservedele.  I præmis 36 og 37 siges henholdsvis:

”Under disse omstændigheder maå  der tages hensyn til formaå lene med direktiv 84/450 som

ændret.  Det  fremgaå r  herved  af  anden  betragtning  til  direktiv  97/55,  at  sammenlignende

reklame vil bidrage objektivt til at klarlægge fortrinnene ved de forskellige sammenlignelige

produkter  og  i  forbrugernes  interesse  ogsaå  stimulere  konkurrencen  mellem  vare-  og

tjenesteydelsesleverandørerne.”   Og:  ”  Af  disse  grunde  skal  reglerne  for  sammenlignende

reklame  fortolkes  paå  den  for  denne  gunstigste  maåde.”.  Og  i  dommen  siges:”  ……….kan  en

konkurrerende leverandørs anvendelse af dem i sine kataloger kun give ham mulighed for
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utilbørligt  at  drage  fordel  af  den  hertil  knyttede  anseelse,  saå fremt  deres  angivelse  i

bevidstheden hos den offentlighed, som reklamen tager sigte paå , skaber en association mellem

den  producent,  hvis  produkter  identificeres,  og  den  konkurrerende  leverandør,  idet

offentligheden  overfører  omdømmet  fra  producentens  produkter  til  den  konkurrerende

leverandør  …..”. 

Sag C-02/00 Michael Hoä lterhoff mod Ulrich Freiesleben, omhandler en sag hvor førstnævnte

anvender et af sidstnævnte registreret varemærke i salgsøjemed for at beskrive kvaliteten af

nogle diamanter hans selv solgte. Her har domstolen samme holdning som i sagen C-112/99. I

præmis 16 siges:”  Det er herved tilstrækkeligt  at  fastslaå ,  at  i  en situation som den af  den

forelæggende ret beskrevne medfører brugen af varemærket ingen krænkelse af de interesser,

som art 5, stk. 1 skal beskytte. Disse interesser paåvirkes nemlig ikke i en situation, hvor

- tredjemand henviser til varemærket i forbindelse med erhvervsmæssige forhandlinger

med en potentiel kunde, der er erhvervsdrivende indenfor juvelerbranchen,
- henvisningen  alene  sker  med  beskrivende  formaå l,  nemlig  for  at  oplyse  om

kendetegnene  ved  den  vare,  der  tilbydes  den  potentielle  kunde,  som  kender  varer

forsynet med det paå gældende varemærke
- henvisningen  til  varemærket  ikke  kan  fortolkes  af  den  potentielle  kunde  som  en

angivelse af varens oprindelse.”

I  disse to domme har domstolen altsaå  det standpunkt,  at naå r  der ikke er risiko for at det

annoncerede produkt kan sættes i forbindelse med varemærke produktet, kan der ikke være

tale om utilbørlig udnyttelse.  Domstolen kommer her ikke ind paå  betragtninger vedrørende

beskyttelse  af  andre  af  varemærkets  funktioner,  som  man  gør  i  den  senere  L´Oreèal  dom.

Spørgsmaå let  omkring velkendte/renommerede  59 varemærker er heller ikke berørt  i  de to

ældre domme.  Man kunne maåske tro, at et mærke som Toshiba kunne betragtes som velkendt,

og naå r en diamanthandler henviser til et bestemt varemærke for at beskrive en i branchen

kendt slibning, kunne man maåske ogsaå  her antage, at det paå  gældende varemærke kunne være

velkendt  i  branchen.  Dette  er  der  dog  ikke  taget  stilling  til  og  ej  heller  spurgt  om  af  de

59 Udtrykket velkendt anvendes i varemærkeloven og udtrykket renommeret anvendes i 
direktivet
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forelæggende instanser. I sin artikel ”Forretningskendetegn og varemærker med egenværdi”

NIR 2000 konkluderer Thomas Riis bl.a. :” . . . .En tilstrækkelig beskyttelse af investeringer i

markedsføring af varemærker kan bedst begrundes i en erkendelse af varemærke- goodwill,

og en saådan erkendelse indebærer at den traditionelle opfattelse af forretningskendetegnets

funktion  maå  forlades.  .  .  .  .  .  Domstolene  har  ikke  valgt  dette,  men  har  fastholdt

forretningskendetegnets  traditionelle  funktion  som  den  primære  begrundelse  for

varemærkebeskyttelse – ogsaå  for velkendte mærker – og nyere praksis synes at cementere

denne  situation.  En  stærkere  varemærkeretlig  beskyttelse  af  velkendte  mærker  orienteret

mod  varemærke-goodwill  vil  derfor  formentlig  kræve  en  lovændring  med  en  klar

tilkendegivelse af at beskyttelse efter Kodakreglen ikke beror paå  nogen form for forveksling.” I

konklusionen stiller han ligeledes spørgsmaå let: ” Er investeringer i varemærker noget godt

som bør understøttes af retsordenen?” og svarer :” I bekræftende fald indrømmer dansk ret

utilstrækkelig beskyttelse.”

Med  L`Oreèal  dommen  fra  2009  har  Domstolen  revideret  sit  syn  paå  varemærkets

beskyttelsesværdige  funktion og   indrømmer  efter  denne  en  bredere  beskyttelse,  idet  det

fremhæves  at  navnlig  kommunikations-,  investerings-  eller  reklamefunktioner  60er

beskyttelsesværdige.  Dermed  er  der  sket  den bevægelse  i  retning  af  større  beskyttelse  af

investeringer i varemærker, som Thomas Riis konkluderede ikke eksisterede før denne dom.

5.5 Konsumption

Varemærkelovens  §  6,  varemærkedirektivets  art.  7  og  varemærkeforordningens  art.  13

indeholder en yderligere begrænsning i rettighederne tilknyttet et varemærke.  

Varemærkelovens §6 har følgende ordlyd: 

”Indehaveren  af  en  varemærkeret  kan  ikke  forbyde  brugen  af  mærket  for  varer,  som  af

indehaveren  selv  eller  med  dennes  samtykke  er  markedsført  inden  for  De  Europæiske

Fællesskaber under dette mærke.

60 Præmis 58 C-487/07
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Stk. 2. Stk 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig

fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet,

efter at de er markedsført.”

I varemærkeretten handler konsumption i hovedsagen om parallelimport Begrundelsen for at

tillade  denne  parallelimport  og  dermed  begrænse  rettighedshaveren  er  at  fremme

priskonkurrence  paå  markedet  og  forhindre  rettighedshavere  i  at  kunne  praktisere

prisdifferentiering  internationalt.  61 Grundet  de  store  prisforskelle  paå  de  europæiske

markeder for lægemidler ( bl.a. pga. forskelle i tilskudsregler)  har parallelimporten en stor

interesse for netop dette marked.  Lovligheden af denne import er af EU Domstolen fastslaå et i

dommen C-104/75, som omhandler import til det Hollandske marked af valium tabletter købt

købt  paå  det  Britiske  marked af  en importør,  efter der at  være markedsført  af  Hoffman-La

Roche. Det er ønskeligt ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv at tillade og fremme denne

parallelimport af lægemidler, da det er store besparelser for baåde patienter og det offentlige

der kommer paå  tale her. og der er da ogsaå  taget stilling til denne problematik i et antal domme

afsagt af EU Domstolen. I disse domme fremgaå r nogle principper, som skal være overholdt for

at denne parallelimport ikke kan anfægtes af indehaveren af varemærkeretten.  Saå ledes siges i

de  forenede  sager  C-427/93,  C-429/93  og  C-436/93  bl.a.  at  det  er  tilladt  importøren  at

ompakke  og  genanbringe  varemærket   uden  samtykke  fra  varemærkeindehaveren.  Denne

ompakning kan denne dog modsætte sig, medmindre det kan godtgøres at dette bidrager til en

kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Der henvises her til  dommen C-

102/77 Hoffman La Roche mod CENTRAFARM VERTRIEBSGESELLSCHAFT Pharmazeutischer

ERZEUGNISSE MBH ,  hvor  det  slaå s  fast  at   en indsigelse  udgør  en  skjult  begrænsning af

samhandelen iflg. traktatens art. 3662 saå fremt:” det kan godtgøres at indehaverens benyttelse

af  varemærket,  sammenholdt  med  det  salgssystem,  som  denne  anvender,  bidrager  til  en

kunstig  opdeling  af  markederne  mellem  medlemsstaterne.”    Dette  forekommer  naå r  et

lægemiddel  markedsføres  i  forskellige  emballager  i  de  forskellige  medlemsstater  og

61 Schovsbo , Rosenmeier, Immaterielret s. 456

62 Nu art. 30
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ompakningen saå ledes er nødvendig for importøren for at kunne komme ind paå  markedet.  Der

kræves ikke her, at der har været en hensigt til opdeling.

Om nødvendigheden af ompakningen siges der i dommen  C-143/00 i præmis 46: ” . . . . Det er

ikke berettiget at en varemærkeindehaver modsætter sig ompakning,  hvis det hindrer den

importerede vares effektive adgang til markedet i denne stat. . . . .” og videre i præmis 54: ” . . .

ompakning af lægemidler i form af udskiftning af emballagen er objektiv nødvendig i den i

Domstolens  praksis  anvendte  betydning,  hvis  det  paå  grund  af  stærk  modstand  mod

ometiketterede lægemidler hos en betydelig del af forbrugerne maå  anses for en hindring for at

faå  effektiv adgang til det paå gældende marked eller til en betydelig del heraf, at der ikke sker

ompakning.”

Det kræves endvidere at produktets originale tilstand ikke er berørt eller en ny indlægsseddel

ikke  indeholder  forkerte  oplysninger.  Det  skal  klart  fremgaå ,  hvem  der  har  foretaget

ompakningen. Produktets præsentationsmaåde maå  ikke være af en saådan karakter, at det kan

skade varemærkeindehaverens omdømme. Og endelig skal varemærkeindehaveren forud for

markedsføringen underrettes og  have en prøve at det ompakkede produkt. Dette for at give

denne en mulighed for indsigelse mod ompakningen.

I sagen C-94/98 gives som en af betingelserne for at opnaå  markedsføringstilladelse til  det

parallelimporterede produkt at lægemidlet skal indeholde de samme virksomme stoffer og

have  samme  terapeutiske  virkning,  men  hjælpestoffer  og  fremstillingsproces  kan  være

anderledes,  saå fremt  den  kompetente  myndighed  kan  kontrollere  at  krav  til  kvalitet,

effektivitet og uskadelighed overholdes. 

Det følger af disse domme, at man har ønsket at give nogle muligheder for at markedsføre

lægemidler paå  det indre marked som kan fremme konkurrencen og føre til lavere priser.  Disse

beføjelser til  at ompakke og paå  ny at sætte det originale varemærke paå  pakningerne for at

kunne komme ind paå  et givet marked skal dog ske paå  en overfor varemærkeindehaveren loyal

maåde og ikke give anledning  miskreditering af denne eller til forveksling. Og endelig skal det

være nødvendigt for at komme paå  markedet.  Hvis disse principper tænkes overført til den

nyere  problemstilling  mht.  at  markedsføre  biosimilars,  kan  der  drages  nogle  paralleller.
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Ligesom  parallelimporten  er  med  til  at  øge  konkurrencen  og  sænke  priserne  vil

introduktionen af biosimilars paå  markedet have samme effekt og er dermed ønskelig. Dette er

da  ogsaå  det,  der  fremgaå r  af  Kommissionens  sektorundersøgelse.  Der  kunne  saå ledes

argumenteres  for  at  de  samme  principper  kunne  gøres  gældende  mht.  brug  af

originalproducenters varemærker i  forbindelse med markedsføring af biosimilars.  Det kan

anses for værende nødvendigt for at komme ind paå  markedet, at producenter af biosimilars

kan gøre brug af en henvisning til et kendt varemærke for paå  tydelig maåde at forklare om et

produkts terapeutiske virkning.  Som argumenteret for ovenfor vil der næppe være tale om et

forvekslingsproblem og ligeledes vil det næppe være tjenligt at miskreditere et produkt man

forsøger at sammenligne sit eget produkt med.  

Disse  betragtninger  fører  mig  til  nedenstaå ende  konklusion  paå  det  juridiske  problem  ifm.

markedsføring af biosimilars.

6. Juridisk konklusion

Som udgangspunkt vil en henvisning i reklameøjemed til et referenceprodukt være at betragte

som en erhvervsmæssig brug i den betydning der beskrives i varemærkelovens bestemmelser

om varemærkerettens indhold, og dermed kunne forbydes i medfør af § 4, stk.1 1).  I medfør af

markedsføringslovens  bestemmelser  om  sammenlignende  reklame,  gives  der  alligevel  en

mulighed for at denne anvendelse er lovlig.  Som beskrevet ovenfor antager jeg, at  der ikke er

tale om vildledende reklame, at sammenligningen angaå r varer , der opfylder samme behov, at

sammenligningen er objektiv og der ikke vil være et forvekslingsproblem i forbindelse med

denne henvisning, idet der er tale om en markedsføring overfor fag professionelle, som maå

antages at kunne skelne mellem de produkter, de bruger i udøvelsen af deres fag.  Der er ej

heller tale om oprindelsesbetegnelser. Det er saå ledes et spørgsmaå l om punkt 7 og 8 i §5 stk. 2

vurderes at være overholdt.  Fra retspraksis kan afledes, at der efter LOÓ reèal dommen gives

videre rammer for hvornaår der drages utilbørlig fordel af en konkurrents varemærke og at

retspraksis har bevæget sig fra at lægge hovedvægten paå  spørgsmaå let omkring oprindelse til

at lægge større vægt paå  varemærkets andre funktioner, som ovenfor nævnt ogsaå  beskyttelse af

investeringer.  Da der i lægemiddel industrien er tale om betydelige investeringer i forskning
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og udvikling, kunne dette formodes at  være et tungtvejende argument for at forbyde en saådan

brug i forbindelse med sammenlignende reklame.  I  en vis udstrækning vil der formentlig

ogsaå , som argumenteret for ovenfor ,være tale om at referenceproduktet  vil kunne betegnes

som et velkendt varemærke og derfor yderligere nyde beskyttelse i medfør af §4 stk. 2.  Ifølge

retspraksis beskytter denne paragraf ikke udelukkende det velkendte varemærke i forbindelse

med varer af anden art, men giver samme beskyttelse, naå r der er tale om varer af samme art. 

Af retspraksis kan tillige udledes, at et produkt kan opfattes som en kopi blot der er tale om en

efterligning af  en  væsentlig  egenskab.  Dette  kunne ogsaå  tænkes  at  kunne overføres  paå  et

biosimilært  produkt,  idet  den  væsentlige  egenskab  ved  et  lægemiddel  maå  være  den

terapeutiske virkning. Iflg. markedsføringslovens §5,stk. 2  8) er der ogsaå  her en mulighed for

at forbyde en henvisning til et referenceprodukt.

At  konkurrentens produkt ikke maå  miskrediteres kunne tillige blive et relevant spørgsmaå l

saå fremt et biosimilært produkt efter markedsføringen viser sig at have uheldige bivirkninger.

Dette kunne tænkes at smitte af paå  opfattelsen af referenceproduktet.

Ifølge  retspraksis  paå  varemærkeomraådet  er  der  saå ledes  støtte  at  hente for  producenter  af

original  biomedicin  for  at  forhindre markedsføring  af  biosimilære produkter  ved  hjælp af

henvisning til referenceprodukter.

Denne retspraksis synes dog at stride imod de ønsker kommissionen ifølge sektorrapporten

har for at fremme udbredelsen af billigere medicin, og ser ud til at give producenter af original

medicin  store  muligheder  for  at  beskytte  deres  produkter  udover  den  periode,  hvor  det

oprindelige patent beskytter mod markedsføring af kopiprodukter. 

Hvis man kigger paå  reglerne om konsumption, og den retspraksis der findes paå  omraå det, naå r

det  drejer  sig  om lægemidler,  ses  at  man  netop  paå  dette  omraåde  har  givet  nogle  videre

rammer for anvendelsen af en konkurrents varemærke. Der har været et ønske om at gøre det

muligt indenfor de juridiske rammer at markedsføre parallelimporteret medicin for at aåbne

for en reduktion af priser og en forøgelse af konkurrencen.  Overføres denne tankegang til et

nystartet  marked  for  biosimilars  kunne  man  tænke  sig  en  fortolkning  af

varemærkelovgivningen, der afspejlede tankegangen omkring parallelimport. Nemlig at der
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kunne være en udvidet anvendelse af varemærket, naå r det var nødvendigt for at komme ind paå

markedet, ligesom det er tilladt at ompakke og –mærke lægemidler naå r det er nødvendigt for

at  komme  ind  paå  et  givet  marked.  Under  hensyntagen  til  de  andre  kriterier  om  at

præsentationsmaåden  ikke  maå  skade  varemærkeindehaveren,  at  denne  underrettes  inden

brug, og at der ingen tvivl er om hvem, der er producenten kunne man i overensstemmelse

med  kommissionens  ønske  give  den  juridiske  mulighed  for  at  bruge  en  konkurrents

varemærke i forbindelse med markedsføring.  Man kunne her lade hensynet til oplysningen af

forbrugere,  som  er  formaå let  med  at  tillade  sammenlignende  reklame  veje  tungere  end

hensynet til  beskyttelsen af varemærkets funktioner, netop paå  markedet for lægemidler, og

dermed komme paå  linje med de ønsker som fremgaå r af kommissionens rapport om lettere

adgang til markedsføring af generiske lægemidler.

7. Økonomiske aspekter.

7.1 Markedet for biologisk medicin

Biologisk medicin er den hurtigst voksende sektor inden for medicinalindustrien. Biologisk

medicin har vist sig at kunne bidrage med den mest effektive behandling mod livstruende

sygdomme som  cancer, multipel sclerose og diabetes. 
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Ovenstaå ende  fig.1  viser  det  estimerede  globale  forbrug  indenfor  de  20  mest  brugte

behandlingsomraåder  i  2016.  Heraf  ses  at  netop  cancer,  diabetes,  multipel  sclerose  og

immunforsvars stimulerende behandling ligger i denne top 20, som forventes at udgøre 42 %

af  det  samlede  forbrug.  Figuren  illustrerer,  at  der  inden  for  disse  behandlingsomraåder

hovedsageligt  bruges  special  medicin,  som  omfatter  de  nyeste  og  mest  innovative

behandlingsformer herunder særlig biologisk medicin. 
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Ligeledes  er  det  et  i  medicinalverdenen fremherskende synspunkt,  at  der  indenfor  denne

kategori  af medicin vil  kunne findes behandlingsmetoder for sygdomme, man hidtil   ikke

effektivt har kunnet kurere. 63

Der findes flere estimater over hvor stort markedet for biologisk medicin er,  og hvorledes

fremtidsudsigterne  er.  Da  opgørelsesmetoderne  ikke  er  ens  og  temmelig  svært

gennemskuelige, giver disse alt afhængig af opgørelsesmetode lidt forskellige resultater.  Jeg

har valgt 2 opgørelser til at give en indikation af markedets størrelse.

IMS   og  Evaluate  Pharma  er  to  organisationer,  der  begge  laver  analyser  af  medicinal-  og

biotekbranchen.

IMS forventer en vækst i de globale medicinudgifter fra 658 mia. US dollars i 2006 til  ca. 1.200

mia. US dollars i 2016.  Heraf tegnede biologisk medicin sig for 93 mia. Us dollars i 2006 og

forventet 210 mia. US dollars i 2016.  Ifølge denne forventning vil biologisk medicin fra at

udgøre en andel paå  ca. 14 % af det totale marked i 2006 til at udgøre ca. 18 % i 2016. Den

gennemsnitlige aå rlige vækstrate for biologisk medicin forventes saå ledes at være paå  8 % mod

en vækstrate paå  5 % for traditionel kemisk medicin. 64

Evaluate Pharma forventer at de tilsvarende tal vil være 516 US dollars for det totale marked i

2006 og 703 mia. US dollars i 2015.  Ifølge denne opgørelse tegnede biologisk medicin sig for

76 mia. US dollars i 2006, og det forventede tal for 2015 er 203 mia. US dollars. Ifølge denne

opgørelse udgjorde biologisk medicin altsaå  en andel paå  ca. 15% i 2006 og forventeligt en andel

paå  29 % i 2015.  Gennemsnitlige vækstrater forventes her at være paå  henholdsvis 12% og 1 %.
65

Der er altsaå  forskel i forventningerne ifølge de 2 analyser, men begge organisationer er enige

om, at den generelle trend er, at der vil ske et skift hen imod et forholdsmæssigt større forbrug

63 IMS Institute: The Global Use of Medicines. Outlook THrough 2016.

64 IMS Institute:  The Global Use of Medicines. Outlook Through 2016.

65 Evaluate Pharma:Surveying Tomorrow´s BioPharma Landscape.
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af biologisk medicin, og at generisk medicin ( i denne sammenhæng baåde traditionel generisk

og biosimilær medicin) vil udgøre en større del af det samlede forbrug end i dag.

Kilde: Evaluate Pharma: Surveying Tomorrow´s Biopharma Landscape.

Iflg. ovenstaå ende fig.2 udgør biologiske produkter i dag 8% af de markedsførte og godkendte

produkter.  Men pipeline produkter  bestaå r  for 42% vedkommende af  biologiske produkter.

Dette viser at fokus klart skifter fra kemisk (eller ”small molecules” , som det betegnes) til

udvikling  af  biomedicin.  Denne  undersøgelse  er  lavet  af  Evaluate  Pharma  blandt  de

virksomheder, der indgaå r i Nasdaqs Biotech Index. 
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Generisk medicin vil faå  større markedsandel  i takt med udløb af patenter paå  original medicin.

Dette vil ogsaå  ske for biosimilars. Men der forventes dog en i forhold til traditionel generisk

medicin langsommere vækst.  IMS forventer saå ledes en udvikling fra en markedsandel paå  0,02

% af markedet for biologisk medicin i 2006 til en andel paå  2% i 2016.66

Biologisk medicin har nu været paå  markedet længe nok, til at de første patenter indenfor de

sidste 10 aå r er  udløbet og flere patenter udløber indenfor de nærmeste aå r. 

66 IMS Institute: The Global Use of Medicines. Outlook Through 1016

52 52



Tidslinje:67

2001        -           De første patenter paå  biologisk medicin udløber

2004        -            Direktiv 2004/27  giver EMA mulighed for at godkendelse af biosimilars efter 

                               forelæggelse af resultater af hensigtsmæssige forsøg. 

2004        -           EMA modtager de første ansøgninger om godkendelse af biosimilars

2006        -           EMA modtager yderligere 3 ansøgninger

2006   _  De første 2 første biosimilars godkendes – Omnitrope og Valtropin. (Væksthormoner)

2007        -          Yderligere 3 produkter godkendes

Indtil 2017 vil yderligere ca. 20 patenter udløbe68

Der  er  altsaå  grund  til  at  tro,  at  der  i  de  næste  aå r  vil  være  grundlag  for  at  udvikle  og

markedsføre endnu flere biosimilære produkter.

Ifølge  ovenstaående  forventes  at  generisk medicin  fremover  vil  udgøre  en  større  og større

andel af det samlede medicinmarked. Men hvorfor vil  væksten i markedet for biosimilars ikke

ske i samme takt som for generisk medicin? Paå   verdensniveau er  det meget store summer,

der  bruges  paå  helbredelse   og  forebyggelse  af  sygdomme.  I  udviklingslande  har  det  stor

betydning for folkesundheden,  at der er mulighed for adgang til billig medicin. I den vestlige

verden  bliver  befolkningerne  ældre  og  ældre  og  saå ledes  sandsynligvis  mere

behandlingskrævende  i  længere  perioder  af  livet.  I  perioden  fra  2000  til  2015  er  det

forventningen iflg. OECD69 at der vil være en tilvækst paå   50 mil. mennesker over 60 aå r i EU.

Iflg. EGA har mennesker over 60 aå r et forbrug af medicin paå  3- 4 gange det mennesker paå  30

aå r har.70

67 EGA: ”Handbook on biosimilar medicines”.

68 Visiongain: ” Biosimilars and Follow on Biologics, the Global Outlook 2009-2024.

69 OECD , UN Population division , 2001

70 EGA, Biosimilar Handbook
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Dette vil belaste baåde de offentlige og de private økonomier. At sænke disse omkostninger har

derfor en høj prioritet.  I EU markedsføres generika  til priser, der ligger i gennemsnit 25%

lavere  end  de  tilsvarende  referenceprodukter.  Efter  to  aå r   paå  markedet   ligger  priserne  i

gennemsnit 40% under.  I volumen udgør generika gennemsnitligt 30% af markedet det første

aå r efter markedsføringen mod 45% efter to aå r71.  For sundhedsvæsenet giver dette besparelser

paå  20 % og 25% henholdsvis et og to aå r efter markedsføringen af det generiske produkt. Det

bemærkes at dette er gennemsnit og forskellene er betydelige fra den ene medlemsstat til den

anden og for forskellige lægemidler.   Det forventes ikke at prisfaldene vil  være tilsvarende

store  for  biosimilars.  Men  da  biologisk  medicin  er  dyrere  end  kemisk  medicin,  vil  dette

alligevel kunne medføre betydelige besparelser. Især skal dette ses i lyset af, at de sygdomme,

der især behandles med biologisk medicin, er sygdomme, der kræver langvarig eller ligefrem

livslang behandling som f.eks.  cancer, diabetes og multipel sklerose. Der er i  de forskellige

undersøgelser, der er foretaget op dette omraåde, lidt forskellige holdninger til hvor stor denne

forskel er, men sammenfattende er alle enige om, at prisfaldet vil være mindre, end det er set

for generika.

7.2  Barrierer for at entrere markedet.

Der er flere barrierer,  som jeg vil gennemgaå  i det følgende, der har betydning for at andelen af

biosimilars ikke stiger i samme takt som andelen af  generisk medicin, samt at prisfaldet ikke

kan forventes at blive helt saå  stort, som det har været for generisk medicin. 

7.2.1 Udviklings- og produktionsomkostninger.

Biosimilars  er  ligesom  referenceprodukterne  biologisk  medicin,  som  fremstilles  i  og  af

levende  organismer.  Molekylerne  er  større  og  strukturen  langt  mere  kompleks  end

molekylerne i kemiske lægemidler. Produktionsprocessen kræver i forhold til kemisk medicin

mere  sofistikeret  udstyr  og  teknologi  og  kræver  en  anden  videnskabelig  kompetence  af

producenten at udvikle. Produktet udvikles af en klonet cellestamme, som producenten selv

udvikler eller køber. Disse cellekulturer opdyrkes, høstes og forarbejdes og til sidst renses de

71 Meddelelse fra kommissionen:” Resume af rapporten om sektorundersøgelsen i 
medicinalindustrien” s.9
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aktive  ingredienser  ud  og  forbindes  med  hjælpestoffer.,.  Dette  er  en  meget  langvarig,

krævende  og  dyr  proces  i  forhold  til  at  producere  en  kopi  af  et  kemisk  lægemiddel.

Tidshorisonten for markedsføring af et biosimilært produkt er mellem 7 og 8 aå r fra man har

den  oprindelige  værtscelle  til  kliniske  test  er  udført.  Omkostningerne  ved  at  udvikle  et

biosimilært  lægemiddel  er   ifølge  EGA,  som  er  den  europæiske  sammenslutning  af

producenter  af  generisk  medicin,  mindst  10  gange  højere  end  omkostningerne  ved  at

producere generisk medicin. Hertil kommer omkostninger til avanceret produktionsudstyr. 72 .

I  USA  anslaå r  en  business  case  at  udviklingsomkostningerne  er  ca.  60  pct.  højere  end  for

generisk medicin.73.  Det kræver saå ledes en organisation med en vis størrelse, ekspertise og

økonomisk kapacitet for at paå begynde en produktion af biosimilære lægemidler,  og der er

mindre spillerum for at sænke priserne paå  det færdige produkt.

7.2.2 Godkendelsesprocedurer.

Paå  europæisk overordnet plan er det EMA, der er ansvarlig for den videnskabelige evaluering

af lægemidler, der markedsføres i Europa.74. I Danmark er det Sundhedsstyrelsen75, der staå r

for  godkendelse,  overvaågning   og  raådgivning  mht.  lægemidler  og  autorisationer  i

sundhedsvæsenet.76

Det  er  langt  mere  kompliceret  at  paåvise  biosimilaritet  mellem  et  referenceprodukt  og  et

biosimilært produkt end at paåvise bioækvivalens mellem et kemisk lægemiddel og et generika.

Derfor har EMA udstedt et antal guidelines omhandlende de krav, der stilles til  de data en

ansøgning om godkendelse af et biosimilært produkt skal indeholde. Det skal paåvises at det

biosimilære  produkt  svarer  til  referenceproduktet  mht.  terapeutisk  virkning,  kvalitet  og

sikkerhed. For at opnaå  godkendelse kræves dokumentation fra baå de prækliniske og kliniske

72 EGA ”Handbook on biosimilar medicines. Se bilag

73 Erwin A. Blackstone and Joseph P. Fuhr: ”Why Biosimilars Will Have a Smaller 
Competetieve Edge Than Generics.” Journal of Health Care Finance/ Winter 2008

74 www.ema.europa.eu

75 Sammenlagt af tidligere Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen

76 www.sundhedsstyrelsen.dk
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studier. Mht. kliniske studier kræves dokumentation for baåde fase 1 og 377, hvorimod der for

generiske  lægemidler  kun  kræves  bioækvivalens  studier.  Derudover  skal  der  ligesom  for

reference produktet laves en risikostyringsplan. Dette kræves heller ikke for generisk medicin.

Der kræves saå ledes ogsaå  betydelige ressourcer for at faå  produktet godkendt, og de betydelige

udgifter hertil indsnævrer yderligere det spillerum, der er til at sænke priserne.

7.2.3 Substituerbarhed og udvekslelighed.

At et lægemiddel er substituerbart, betyder at et apotek kan udlevere et  kopiprodukt i stedet

for  et  referenceprodukt.  At  lægemidler  er  udvekslelige  ,betyder  at  en  læge  kan  vælge  et

produkt frem for et andet med samme virkning ved udstedelsen af recepten.78

I Danmark er der automatisk substitution for generisk medicin og parallelimporteret medicin,

saå ledes at et apotek skal udlevere det billigste lægemiddel, med mindre en læge udtrykkeligt

har  tilkendegivet  at  et  lægemiddel  ikke  skal  substitueres,  eller  patienten  selv  ønsker  et

bestemt  mærke.  Dette  gælder  dog  ikke  for  biosimilars  –  her  er  der  ingen  automatisk

substitution.  Idet et biosimilært lægemiddel, der har opnaået markedsføringsgodkendelse ,har

bevist at det matcher et referenceprodukt mht. sikkerhed, kvalitet og terapeutisk virkning vil

der dog være tale om at produktet kan træde i stedet for et referenceprodukt, altsaå  er det

udveksleligt.  Da der ikke er automatisk substitution er det nødvendigt, at det er lægen der

enten  i  starten  af  et  behandlingsforløb  eller  i  løbet  at  dette  udskriver  et  biosimilært

lægemiddel. Det vil altsaå  være nødvendigt at markedsføre produkterne overfor de læger, der

udskriver medicinen eller benytter det i sygehusvæsenet. Denne form for markedsføring vil

være mere ressourcekrævende, idet det kræver kontakt helt ud til de enkelte læger, for at gøre

dem  opmærksomme  paå  eksistensen  af  produkterne.   Af  interview  med  2  læger,  en

privatpraktiserende samt en sygehuslæge,  og en apoteker fremgaå r, at det er deres oplevelse at

medicinalvirksomheder meget sjældent henvender sig personligt til disse, da der i Danmark er

meget  fokus  paå  at  læger  og  apotekere  ikke  maå  være  ”  i  lommerne”  paå

77 Bilag  1. Faser i kliniske forsøg.

78 EGA, Handbook on biosimilar medicine.
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medicinalvirksomhederne. 79 . Indkøb af lægemidler til det offentlige sygehusvæsen i Danmark

varetages af Amgros, som via fællesindkøb gennem denne organisation skaber besparelser via

storindkøb og administrative besparelser. 80 Begge læger gav udtryk for, at de følte det meget

svært  at  faå  indflydelse  paå  hvilke  lægemidler,  de  ønsker  at  anvende.   For  den

privatpraktiserende læge er det stort set kun et spørgsmaå l om hvilke lægemidler, der gives

tilskud til, og hans oplevelse er ,at det er meget svært at opnaå  tilskud til andre lægemidler.

Derfor udskriver han stort set udelukkende, hvad der gives tilskud til.  Apotekeren føler, at hun

er sat helt uden for indflydelse paå , hvilken medicin der sælges ,og sælger udelukkende, hvad

der fremgaå r af den automatiske substitutionsliste. Af denne grund har hun valgt, stort  set at

fravælge at se reklamer.  Sygehuslægen anvender de lægemidler sygehusapoteket har indkøbt

via  Amgros  og  læner  sig  i  øvrigt  op  ad  de  anbefalinger  der  gives  af  Institut  for  Rationel

Farmakoterapi, og siger, at der skal øves et massivt pres fra lægernes side, saå fremt de skal

have  indflydelse  paå  indkøbene.  For  begge  læger  gælder  i  øvrigt,  at  de  i  deres  virke  ikke

anvender handelsnavne, men udelukkende de generiske navne for medicinen.81 

To europæiske sammenslutninger af lægemiddelproducenter – EBE og EFPIA82 anbefaler i en

skrivelse  fra  2006  83 at  der  ikke  indføres  automatisk  substitution  for  hverken  innovative

biologiske lægemidler eller biosimilars. Dette begrunder de med følgende faktorer:

1. Potentielle kliniske konsekvenser ( særligt immunologiske)

2. Begrænsede kliniske databaser paå  godkendelsestidspunktet (særlig biosimilars)

79 Se bilag 3,4 og 5,interview med praktiserende læge og apoteker.

80 Amgros blev etableret i 1990 af de daværende amter og er nu ejet af regionerne. Se 
www.amgros.dk

81 Et lægemiddel har baåde et generisk navn der angiver det aktive stof i 
lægemidlet( international non proprietar name INN) og et handelsnavn der angiver producent
og dennes særlige navn for et givent produkt.

82 European Biopharmaceutical enterprises og European federation of  pharmaceutical 
industries and associations.

83 EBE-EFPIA position paper 31.jul 2006. Inapplicability of automatic substitution rules to 
biotechnology products, including biolimilar medicinal products: Recommendation for 
addressing unique safety concerns.
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3. Den behandlende læges valg skal respekteres

4. Betydning for pharmacovigilance (overvaågning af lægemidlers sikkerhed).

I deres anbefaling lægger de desuden vægt paå  at en læge involveres før beslutning tages om at

erstatte et lægemiddel med et biosimilært.

De  samme  organisationer  giver  anbefalinger  omkring  nomenklatur  i  forbindelse  med

introduktion af biosimilars.84. I denne anbefaling skriver de at  biosimilars udgør en specifik

helbreds- og sikkerhedsudfordring i  forhold til  generiske lægemidler.  ”  Biosimilars may be

associated with rare adverse events, or medically significant increases in such events  . .. ”85.

Der er tilsyneladende i  disse organisationer en holdning,  der gør det svært at substituere

biologisk medicin med biosimilær medicin og disse anbefalinger gives til de myndigheder, der

tager beslutning omkring automatisk substitution,  Det vil saå ledes være af betydning at de

behandlende læger fra behandlingens start udskriver biosimilær medicin. De to ovennævnte

anbefalinger siger da ogsaå , at behandlende læge skal være involveret. Men iflg. interviewene

med 2 læger føler disse ikke, at de har fornødent kendskab til biosimilær medicin og desuden

føler  de  sig  bundet  af  de  eksisterende  tilskuds-  og  substitutionsregler.   Saå fremt  denne

holdning  er  repræsentativ  for  læger  generelt  86 kunne  det  tyde  paå  en  barriere  for  at  faå

biosimilars paå  markedet. Apotekeren er iflg. interview helt uden indflydelse her.  Der kræves

desuden en særlig marketing indsats for at komme i kontakt med de behandlende læger, som

evt. vil  kunne faå  en omend  svært opnaåelig indflydelse paå  hvilken medicin der indkøbes til

sygehuse og hvilken medicin, der er behov for tilskud til.

7.2.4 Markedet og dets aktører.

Udover  læger,  apoteker,  sundhedsmyndigheder  og  patienter  er  der  to  store  aktører  paå

markedet, nemlig producenter af originalprodukter og producenter af biosimilære produkter

84 Position paper 7. July 2006: ”Naming  of biosimilar medicinal products: Options for 
addressing unique safety concerns.”

85 se note 56

86 En antagelse jeg gør – den kan ikke udledes af det alt for spinkle interview materiale.
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og  deres  respektive  interesseorganisationer.  2  studerende  ved  Karolinska  Institutet  i

Stockholm  har  i  deres  kandidatafhandling  undersøgt  holdninger  blandt  aktørerne  paå  det

skandinaviske marked for biosimilars.  87. Blandt andre har man i denne undersøgelse spurgt

Teva, som er en af de store virksomheder , der fremstiller og markedsfører genetisk medicin

om  deres  tanker  omkring  barrierer  paå  markedet.  De  giver  udtryk  for  at  producenter  af

referenceprodukter  er  meget  aggressive  i  deres  kommunikation  for  at  sprede  usikkerhed

omkring sikkerheden af biosimilære produkter .  De mener, at der bliver spredt omfattende

misinformation ud, for at afskrække læger fra at udskrive biosimilær medicin.  Endvidere er

det deres opfattelse, at der fra originalproducenternes side foretages en del lobbyisme for at

fastholde  de  omfattende  krav  om  tests  af  biosimilars  før  godkendelse.  Denne  holdning

genkendes fra de i  afsnit  7.2.3 omtalte anbefalinger fra EBE og EFPIA.   Endvidere oplever

Teva,,  at  originalproducenter  sænker  priser,  saå  det  bliver  svært  at  opnaå  den  nødvendige

indtjening  for  producenterne  af  biosimilars.  En  stillingtagen  til  dette  fra

originalproducenternes  side  havde  være  interessant.  Hvad  angaå r  konkurrence  fra  andre

producenter, anser Teva det for meget risikabelt at gaå  ind i produktionen af biosimilars, og

endvidere mangler der ekspertise. Derfor vil det være svært at opnaå  tilstrækkelig konkurrence

paå  markedet til at opnaå  de fra samfundets side ønskede prisreduktioner.  De mener, at det vil

være  essentielt  at  være  først  paå  markedet  med  et  produkt.   De  fremhæver  ligeledes

vigtigheden af at komme i dialog med de behandlende læger for at kunne opnaå  deres tillid til

produkterne. 

I  USA er  man ikke  saå  langt  mht.  procedurer  for  godkendelse  af  biosimilars  som i  EU,  og

dermed  har  det  været  usikkert  for  producenter,  hvorvidt  det  har  været  muligt  at  opnaå

markedsføringsgodkendelse  fra  FDA88.  At  man  ikke  har  været  sikker  paå  det  amerikanske

marked har yderligere været en barriere, idet dette potentielt store marked har været uden

for rækkevidde. I USA har ”The affordable Care Act” underskrevet 23.marts 2010 gjort det

muligt at udarbejde regler for godkendelse af biosimilars. FDA har lavet et udkast til regler for

87 Adam Sierakowiak, Tanya Syed. ” Key decision makers – characterization and analysis of 
their attitudes toward the authorization process and market of biosimilars in Sweden and 
Denmark.

88 Food and Drug Administration
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godkendelse, som er sendt i høring med svarfrist 16.april 2012. Der er dog endnu ikke sat dato

paå , hvornaå r de endelige retnings linjer offentliggøres.89 Naå r dette sker maå  det formodes, at det

giver helt andre muligheder for producenter af biosimilars med en aåbning til det amerikanske

marked.

Lidt anderledes ser det ud paå  det asiatiske marked, hvor der baåde i Kina og Indien produceres

og markedsføres biosimilars. Der er dog her ikke helt de samme skrappe krav til sikkerheden,

som i USA og Europa90.  I Indien bliver biosimilars behandlet som helt nye produkter og skal

igennem samme godkendelsesprocedure som original produkterne.  I  Kina skal der paåvises

fuldstændig  konformitet  mellem  referenceproduktet  og  det  similære  produkt.  91.  For

producenterne  i  Asien  er  det  en  barriere  at  forstaå  og  implementere  de  europæiske  og

amerikanske  regler  for  at  kunne  markedsføre  produkterne  her.  For  europæiske  og

amerikanske producenter kunne det umiddelbart synes som en fordel at forsøge sig paå  det

asiatiske marked med de lavere standarder for godkendelse. Men saå fremt der efterfølgende

skulle vise sig problematiske hændelser, ville det blive meget svært efterfølgende at bringe

produkterne paå  markedet i USA og Europa, da det ville blive svært at faå  tillid til produkterne.92.

7.3 Varemærker og innovation

Som konkluderet i afsnit 6 vil det antageligt være problematikken omkring free riding, der vil

kunne  blive  aktuel  i  forbindelse  med  anvendelse  af  originalproducenters  varemærke  i

markedsføringsøjemed.  Ifølge  retspraksis  kan  original  producenten  formodentlig  forbyde

brugen  med  begrundelsen,  at  der  er  tale  om  en  utilbørlig  udnyttelse.  Den  utilbørlige

udnyttelse  bliver  i  retspraksis  bl.a.  defineret  som  en  snyltning  paå  de  investeringer,

89 www.fda.gov/Drugs

90Erwin A. Blackstone and Joseph P. Fuhr. Jr. ”Why Biosimilars Will Have a Smaller 
Competitive Edge Than Generics.” Journal of Healthcare Finance /winter 2008 . 

91 Adam Sierakowiak and Tanya Syed ”Key decision makers – characterization and analysis of 
their attitudes toward the authorization process and market of biosimilars in Sweden and 
Denmark. 

92 Blackstone,Erwin; Fuhr,Joseph:” Why Biosimilars Will Have a Smaller Competitive Edge 
Than Generics.”
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originalproducenten  har  foretaget  for  at  udvikle  og  markedsføre  deres  produkt.   I  denne

forbindelse  er  det  interessant  at  undersøge,  om  det  kan  formodes,  at  en  beskyttelse  af

investeringerne vil fremme innovation og om free riding i dette lys bør forhindres. Ligeledes

er  det  interessant  at  undersøge,  hvilken  betydning  et  stærkt  varemærke  kan  have  for

innovation.  Varemærkets  funktion  er  ikke,  som  patenter  og  ophavsrettigheder  at  fremme

innovation,  men  at  være  en  individualiseringsfunktion,  som  skal  mindske  forbrugerens

søgeomkostninger, jf.  ovenstaå ende afsnit 4. Men kan det tænkes, at der alligevel kunne være

en  forbindelse,  saå ledes  at  varemærkelovgivningen  ogsaå  har  en  indflydelse  paå  om  den  af

kommissionen ønskede fremme af innovation indenfor medicinalbranchen opnaås?

Der er lavet flere studier, der viser en sammenhæng mellem nye opfindelser og registrering af

varemærker.  Af  et  studie  lavet  af  Claes  Malmberg,  Lund  Universitet  fra  200593 af  svensk

industri  i  aå rene 1935 til  1995 fremgaå r  at for lægemiddelindustrien især,  er  der en positiv

sammenhæng mellem registrering af varemærker og nye produkter. Denne sammenhæng er

ifølge studiet særlig tydelig for medicinalindustrien og knap saå  tydelig i andre industrier, som

elektronikindustrien og bilindustrien94.  F.eks.  har medicinalfirmaet Draco i  perioden 1965-

1990 registreret varemærker for mellem 75 og 100 pct. af deres nye produkter.  Endvidere

fremgaår at der i den svenske lægemiddelindustri i perioden 1935-1996 er registreret langt

flere varemærker, end der er udtaget patenter.95

Dette  mønster  stemmer  overens  med  danske  forhold.  Iflg.  Danmarks  Statistik  er

medico/sundhedsbranchen , den branche hvor flest virksomheder har IP rettigheder og hvor

der  er  flest  IP  rettigheder  pr.  virksomhed96.  Det  fremgaår  desuden  heraf  at

varemærkerettigheder udgør den største del af medico/sundhedsindustriens IP rettigheder.97

93 Claes Malmberg: ”Trademarks Statistics as Innovation Indicator? – A Micro Study.”. Circle, 
Lund University Paper no, 2005/17

94 Se bilag 2 fig. 1

95 Se bilag 2 fig. 2

96 Se bilag 2 fig. 3 Kilde : Danmarks Statistik, Patenter og varemærker 2007

97 Se bilag 2 fig. 4
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Der bliver saå ledes i lægemiddelindustrien gjort udstrakt brug af varemærker, baåde i forhold til

andre industrier og i forhold til hvor mange patenter, der udtages. Claes Malmberg nævner

flere  mulige  grunde  til  at  der  registreres  flere  varemærker  i  forhold  til  patenter.  Der

registreres ogsaå  varemærker for produkter, der ikke er patenterede (varemærkeklasse 5), der

registreres flere varemærker for produkter med samme aktive ingrediens til  brug for flere

markeder, og der registreres varemærker for produkter, som endnu ikke er patenterede men

under  udvikling.  At  der  registreres  saå  mange  varemærker  i  industrien  betyder  endnu  en

barriere for producenter af generika og biosimilars for at komme paå  markedet.  Naå r patentet

er udløbet har originalproducenterne haft tid til at indarbejde deres varemærke, saå  det gør det

sværere  at  komme  paå  markedet  med  et  nyt  produkt.  Det  gør  det  ogsaå  lettere  for

originalproducenterne at sælge videreudviklinger af deres oprindelige produkt, evt. blot med

smaå  ændringer  i  forhold  til  det  gamle,  saå ledes  at  deres  reelle  beskyttelsesperiode  bliver

forlænget.  De har altsaå  et forspring mht.  produkt differentiering. Er patienter i  behandling

med et produkt af et bestemt varemærke, er det lettest og opfattes som sikrest at fortsætte

med dette varemærke, og en videreudvikling af et produkt vil formodentlig være lettere at

afsætte frem for et nyt og af en given patient uprøvet produkt.

Men at der i forsknings- og udviklingstunge industrier som medicinalindustrien registreres

mange varemærker, siger imidlertid ikke noget om det omvendte forhold,  om varemærkerne

har betydning for, om der forskes og udvikles. 

7.3.1 Freeriding og incitament til innovation

Som afledt af analysen ovenfor,  er det problematikken omkring freeriding,  der er aktuel  i

forbindelse med problemstillingen omkring producenter af biosimilars brug af konkurrents

varemærke. Men hvad er den økonomiske konsekvens af freeriding? Giver det incitament til

innovation, saå fremt man  beskytter en originalproducent mod at andre virksomheder gør brug

af deres varemærke i forbindelse med markedsføring af eget produkt, naå r der ikke er tale om

forvekslingsrisiko eller direkte forfalskning?
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Landes og Posner98 argumenterer for at  konkurrenter, der benytter sig af free riding vil erobre

en  del  af  den  fortjeneste  originalproducenten  har  investeret  i  oparbejdelse  af  et  stærkt

varemærke.  De antager,  at   forbrugere  i  en periode vil  antage at  originalproducentens og

konkurrentens varemærker er de samme. Dette vil  føre til  at den information, der ligger i

varemærket vil udvandes og incitamentet til at oparbejde et stærkt varemærke vil forsvinde.

Er dette korrekt vil muligheden for at tage en monopolpris for varen og dermed en ekstra

fortjeneste  ogsaå  forsvinde.  Hvis  det  antages  at  denne monopolfortjeneste  ellers  ville  blive

anvendt  til  forskning  og  udvikling  ,  ville  denne  situation  have  en  negativ  effekt  paå

innovationen. 

Modsat Landes og Posner mener Daniel Klerman 99og Mark Lemley 100ikke at free riding bør

forhindres. Mark Lemleys artikel er baseret paå  amerikanske forhold, men problemstillingen

kan tillige overføres europæiske forhold. Som han ridser op,  handler IP rettigheder historisk

om  at  skabe  incitament  til  at  skabe.  Disse  rettigheder  har  været  begrænsede  i  deres

udstrækning,  begrænsede i tid, begrænsede i omfang, givet til særlige beskyttelsesværdige

forhold. Derfra mener Lemley at udviklingen er gaået i retning af jo mere jo bedre. Til grund for

denne holdning ligger en opfattelse af, at skabere ikke har tilstrækkelig incitament til at skabe,

hvis ikke de kan faå  det fulde afkast af den værdi ,der skabes. At det skulle forholde sig saådan

hænger  sammen  med,  at  man  forholder  sig  til  IP  ligesom  man  forholder  sig  til  andre

ejendomsrettigheder. Man ønsker at forhindre overforbrug af et gode, ligesom man gør det for

reale ejendomsrettigheder.101 Dette har ifølge Lemley ført til en situation, hvor IP rettigheder

beskyttes  paå  linje  med  reale  ejendomsrettigheder.  Denne  opfattelse  er  dog  ifølge  Lemley

forkert. Han mener ikke at det paå  nogen andre omraåder er muligt fuldt at internalisere de

sociale værdier, der skabes. Et konkurrencedygtigt marked opstaå r naå r virksomhederne tjener

nok til  at dække deres omkostninger, herunder en rimelig andel til at dække investeringer,

inkl.  et  rimeligt  afkast.  Saå  tanken  om  at  den  fulde  sociale  værdiskabelse  skal  kunne

98 ” Trademark Law : An Economic Perspective. s.270

99 Klerman, Daniel ”Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”. 

100 Lemley, Mark ” Property, Intellectual Property, and Free Riding” s.1031 - 1075

101 ”Tragedy of  The Commons”
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internaliseres, er heller ikke rimelig angaående reale ejendomsrettigheder, og bør heller ikke

være det, naå r det handler om IP rettigheder. Paå  den baggrund mener Lemley ikke at freeriding

skal  forhindres,  idet  virksomhedernes  mulighed  for  at  internalisere  den  fulde  værdi  ville

forringe denne og dermed stille alle parter ringere. Ifølge Lemley er alle bedre tjent med den

tradeoff ,der ligger til grund for den utilitaristiske tankegang. Hvad angaå r varemærkeret var

den oprindelig begrænset til at beskytte mod forveksling, men har udviklet sig til at give en

langt  bredere  beskyttelse  uanset  at  forbrugere  ikke  forveksler  varer  eller  faå r  deres

søgeomkostninger forøget. Der er altsaå  kommet mere fokus paå  freeriding.  Han anfører, at i

nogle tilfælde anses enhver brug af en konkurrents varemærke for problematisk. Ikke fordi

det  forringer  originalproducentens  salg,  forøger  forbrugerens  søgeomkostninger,  men

udelukkende approprierer værdier, som tilhører ejeren af varemærket.102 En vigtig pointe er

her,  at  brugen af  varemærket ikke skader varemærkeindehaveren,  men udelukkende giver

brugeren en gevinst, som  ikke opfattes som tilhørende ham.

Lemley argumenter for at ingen ejere af nogen som helst rettigheder kan appropriere den

fulde sociale værdi,  deres ejendom skaber.  Derfor er det  heller ikke rimeligt  at ejere af IP

rettigheder skal  kunne dette.  En markedsøkonomi  bliver drevet af  at  virksomhederne faå r

deres omkostninger dækket samt opnaå r en vis rimelig fortjeneste. Saå fremt det var muligt at

internalisere hele forbruger overskuddet ville der opstaå  monopoltilstande, som jo netop søges

undgaået via konkurrencelovgivning.

Ligesom  Lemley  mener  Daniel  Klerman  heller  ikke,  at  freeriding  er  et  problem.  Dette

argumenterer  han  for  i  en  artikel  fra  2005103 som  tager  udgangspunkt  i  en  amerikansk

retssag . Klerman argumenterer i artiklen for, at udvanding ikke nødvendigvis foraå rsager den

skade, der ofte tages udgangspunkt i  i  retssager omkring varemærker. Klerman er paå  linje

med Lemley, naå r han siger ,at det forøger den offentlige velfærd, hvis den part der freerider

giver sine kunder en værdi, uden at den oprindelige indehaver af varemærket lider skade.104

102 Lemley, s. 1044

103 Daniel Klerman, ”Trademark Dilution, Search Costs and Naked Licensing”, USC Law 
School, september 23, 2005

104 Klerman, s.12
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Denne  situation  vil  være  en  pareto  forbedring  i  forhold  til  den  situation,  hvor  freeriding

forbydes, idet der er en gruppe forbrugere, der stilles bedre uden at nogen stilles værre.  Selv

hvis der udstedes licens fra den ældre til den yngre rettighedshaver, ville den samlede velfærd

være ringere, idet der ville komme transaktionsomkostninger til.

Klerman opstiller 3105 scenarier og diskuterer deres indflydelse paå  virksomheders incitament

til at investere i at skabe stærke varemærker. 

1. Freeriding er tilladt og forekommer

2.Freeriding er forbudt og forekommer ikke og ingen licenser gives

3. Freeriding er forbudt, men der gives licenser.

Ifølge Klerman vil incitamentet til at investere være ens i scenarie 1 og 2. Hans hypotese er at

freeriding ikke skader den ældre indehaver af varemærket,og derfor vil der ikke være forskel i

dennes incitament til at investere uanset freeriding.  Forskellen er udelukkende, at den yngre

bruger  af  varemærket  opnaå r  at  faå  en  fortjeneste  paå  grundlag  af  den  ældre  indehaveres

investering i varemærket. Derimod er incitamentet til at investere størst i scenarie 3 hvor der

gives  licenser,  da  varemærkeindehaveren  her  vil  kunne  opnaå  yderligere  en  indtægt  paå

licensbetalinger.  Dvs.  at  den  eneste  maåde  forbud  mod  freeriding  ville  give  incitament  til

yderligere investeringer ville være, hvis der blev givet licenser. Men i tilfælde af at der ville

blive  konkurrence  mellem  de  ældre  varemærkeindehavere  om  at  give  licenser,  ville

fortjenesten  paå  disse  gaå  imod  nul.  Dette  ville  ikke  ske  saå fremt,  der  kun  var  faå  der  ville

konkurrere om at give licenser. Men hvis kun faå  ville benytte denne mulighed, ville ex ante

effekten være meget lille.  

7.3.2 Varemærker og incitament til innovation

Ud over at kigge paå  om freeriding kan hindre incitamentet til at investere i at opretholde et

stærkt varemærke, er det interessant at kigge paå  om et stærkt varemærke giver incitament til

105 Klerman s. 13
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innovation. Denne problematik beskæftiger Jerome Davis og Lee Davis sig med106 Der stilles 4

forskellige scenarier op og effekten paå  innovationen analyseres for hvert af disse scenarier.

Nedenstaå ende matrix er sat op paå  grundlag af  disse 4 scenarier.

Kilde: Jerome Davis, Lee Davis. ” How do Trademarks affect Firm Innovation.

Disse 4 scenarier bygger paå  situationer,  hvor varemærket et henholdsvis svagt og stærkt ,og

hvor varen er henholdsvis ny og gammel paå  markedet og skal ses som en simplificering af

nogle  komplekse  sammenhænge.107 Figuren  skal  ses  som  en  dynamisk  proces,  hvor  en

virksomheds position kan skifte fra celle til celle. Saå ledes kan en situation skifte fra scenarie 1

til scenarie 2, hvis ikke virksomheden er i stand til at opretholde det stærke varemærke. Et

106 Jerome Davis, Lee Davis: ” How do Trademarks affect Firm Innovation”

107 s.12
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skifte fra scenarie 1 til scenarie 3 er ogsaå  tænkeligt. Hvis en hvis indtjening kan opretholdes paå

et givet produkt, vil det paå  et tidspunkt ikke længere være nyt, men virksomheden kan stadig

tjene  penge  paå  ældre  opfindelser  ved  at  opretholde  det  stærke  varemærke.  Dette  kan

forekomme uden nye produkter og altsaå  uden innovation. Dette er muligt da et varemærke,

modsat  et  patent,   kan  fornyes  uendeligt  og  paå  et  tidspunkt  vil  produktet  der  dækkes  af

varemærket ikke længere være nyt og innovativt.  Opretholdes det  stærke varemærke ikke

over tid, vil situationen bevæge sig over i scenarie 4.

Varemærker  kan  have  baåde  en  hæmmende  og  en  fremmende  effekt  paå  innovation.  Der

argumenteres  for  at  jo  mere  effektivt  en  virksomhed  formaå r  at  beskytte  og  vedligeholde

styrken af et varemærke, jo større evne har varemærket til at paåvirke innovationen – baåde i

positiv  og  negativ  retning.  At  opbygge  og  vedligeholde  et  varemærke  kræver  mange

ressourcer.   Der  skal  investeres  i  markedsføring  og  løbende  kvalitetskontrol.   Disse

investeringer  vil  kunne  tjene  til  at  rejse  barrierer  overfor  virksomheder,  som  forsøger  at

komme ind paå  det paågældende marked og dermed kunne give den virksomhed der foretager

disse investeringer mulighed for at faå  en form for monopolfortjeneste.  Men da de finansielle

ressourcer i en virksomhed som oftest er begrænsede, vil det kunne betyde, at der ikke er

ressourcer til at investere i innovation. Det kan modsat ogsaå  betyde at monopolfortjenesten

faktisk  investeres  i  innovation.  Flere  faktorer  har  indflydelse  paå ,  hvor  meget  der  vil  blive

investeret i vedligeholdelse af varemærket, og hvor meget der vil blive investeret i innovation.

I en spirende industri  med nye produkter,  vil  der blive investeret i innovation og man vil

beskytte denne baåde med patenter, lead time, forretningshemmeligheder og med støtte af et

stærkt  varemærke.   I  en  industri  med  varer  der  ikke  længere  har  nyhedsværdi,  vil   en

virksomhed  sandsynligvis  bruge  flest  ressourcer  paå  at  vedligeholde  varemærket  for

derigennem at rejse en barriere og undgaå  at andre virksomheder faå r markedsandele.108

I scenarie 1 er der den stærkeste positive sammenhæng mellem varemærke og innovation. Et

stærkt  varemærke  og  et  nyt  produkt.  Her  formaå r  virksomheden  baåde  at  vedligeholde  et

stærkt  varemærke  og  være  innovativ,  og  der  vil  være  en  forholdsvis  stor  indtjening,  da

konkurrencen vil være begrænset. Altsaå  en spirende industri med nye produkter.

108 s.13
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I  scenarie  2  er  varemærket  ikke  stærkt  nok  til  at  adskille  produktet  fra  andre  lignende

produkter.  Produkterne  er  innovative,  men  i  stærk  konkurrence  med  andre  produkter  af

samme art. Indtjeningen paå  et produkt vil falde forholdsvis hurtigt, og nye produkter maå  paå

markedet for at fastholde indtjeningen. Her har varemærket ikke nogen positiv indvirkning paå

innovationen.   Innovation sker for at komme paå  markedet med nye produkter. 

I scenarie 3  beskyttes et ældre produkt uden nyhedsværdi af et stærkt varemærke. Her vil

indtjeningen  være  stor,  da  der  ligesom  i  scenarie  1  vil  være  store  barrierer  for  andre

virksomheder  for  at  komme  paå  markedet.   Her  vil  virksomhederne  være  tilbøjelige  til  at

investere i at bevare det stærke varemærke og vil ikke investere i innovation. 

I scenarie 4 er det ligeledes varer uden nyhedsværdi ,men der er ikke noget stærkt varemærke

til at beskytte indtjeningen. Der vil ikke her være incitament til innovation. 

Medicinalfirmaer,  der producerer originalprodukter/referenceprodukter vil  typisk bruge et

stærkt  varemærke  til  at  forlænge  den  eneretsperiode,  patentet  giver  mulighed  for  at

opretholde. Patentet er af begrænset varighed, men naå r et stærkt varemærke er opbygget er

der  ved  patentets  udløb  opbygget  en  barriere  for  producenter  af  generika/biosimilars

mulighed  for  at  komme  paå  markedet.  Der  er  puttet  mange  ressourcer  i  at  udvikle  og

markedsføre de originale produkter og derfor søger producenterne at sikre saå  stor indtjening

paå  de gamle produkter som muligt.  Det er baåde dyrt og usikkert at udvikle nye medicinalvarer.

Kun ganske faå  blive kommercielle succeser og derfor søges der opnaået indtjening paå  dem saå

længe som muligt..  En anden brugt  strategi  er  at  videreudvikle  de patenterede produkter

saå ledes at naå r det gamle patent udløber er der ny og forbedret variant af det gamle produkt

klar til  markedsføring med et nyt patent109.  Dette kan saå  konkurrere med de generika, der

kommer  paå  markedet  efter  patentudløb,  som  vil  være  prismæssigt  attraktive  ,men  være

efterligninger af et ældre produkt. 110

109 Der afholdes internationale fora specielt omkring ”Pharma Patent Lifecycles”.
 med deltagelse af saåvel producenter som myndigheder hvor disse strategier diskuteres. 

110 Eks. en lettere og mere effektiv maåde at indtage insulin.
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Set i relation til ovennævnte matrix vil producenter af original/referencemedicin ofte være at

finde i scenarie 3.   De har stærke og indarbejdede varemærker og mange produkter uden

nyhedsværdi. Ifølge logikken i denne matrix vil effekten af et stærkt varemærke her være, at

der bruges begrænsede ressourcer paå  innovation. 

7.4 Fordele for pioneering brands

Richard Schmalensee  udvikler i sin artikel :” Product Differentiation Advantages of Pioneering

Brands”111 en model, der viser at producenter af banebrydende nye produkter har en fordel

frem for producenter, der kommer paå  markedet efterfølgende. Denne fordel han her beskriver,

k,an ikke relateres til  markedsføring eller branding,  og saå ledes heller ikke til  noget stærkt

varemærke, som forbrugerne paå  forhaånd maå tte have dannet sig et indtryk af.  Schmalensee

tager udgangspunkt i en empirisk undersøgelse foretaget i  1956 foretaget af Joe Bain112 som

konkluderer, at reklame ikke er hovedaå rsagen til at forbrugerne faå r præference for et produkt.

Derimod  er  der  andre  mekanismer,  som  har  sammenhæng  med  en  hel  fundamental

forbrugeradfærd. Denne forbrugeradfærd laver Schmalensee en model for.  Centralt for denne

adfærd  er  usikkerhed  omkring  kvalitet.  Han  gør  en  række  simplificerende  antagelser  for

udarbejdelse af denne model. Saå ledes antages at en forbruger danner sig et indtryk af en vare

ved at prøve denne og derefter danne en mening om den ”virker” eller ikke ”virker”. En enkelt

prøve er nok til  at  afgøre  dette.  Forbrugeren er risikoneutral  og rationel.   Et  nyt  produkt

introduceres paå  markedet og ved afprøvning afgør forbrugerne at produktet ”virker”. Derefter

introduceres et nøjagtig tilsvarende produkt paå  markedet. Det antages at prisen paå  det første

produkt  ikke  nedsættes  ved  introduktion  af  det  andet  produkt.  Dette  kunne  formodes  at

medføre at producenten af det sidste produkt ved at nedsætte prisen marginalt ville kunne faå

hele markedet. Schmalensees model viser at dette ikke ville være tilfældet, idet usikkerheden

omkring kvaliteten  af   det  nye  produkt  og  omkostningerne  ved  at  afprøve  det  ville  være

tilstrækkeligt til at producenten af de ældste produkt ville beholde sin position paå  markedet.

Han konkluderer at naå r forbrugeren først er overbevist om at det første produkt ”virker” er

111 Richard Schmalensee”Product Differentiation Advantages of Pioneering Brands” 
American. s349-365.

112 Bain, Joe S. ”Barriers to New Comptetion” .
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det sværere for producenten af det andet produkt at overtale forbrugerne til at prøve dette. Paå

trods af  den forsimplede antagelse  at  producenten af  det  første produkt  ikke reagerer paå

introduktionen af det andet produkt paå  markedet, og der altsaå  ikke laves nogen spilteoretisk

analyse af denne situation, mener Schmalensee at mekanismen er tilstrækkelig generel, til at

den kan antages at være gældende paå  de fleste markeder. I sin konklusion siger han bl.a.: ”By

granting pioneering brands exlusive use of their trademarks forever, society grants something

like a patens with infinite life.”. og : ” Like the patent grant, the potentiel monopol position of

pioneering brands trades off static efficiency against the incentive to innovate.”

 Om  markedet  for  lægemidler  har  Ronald  Bond  og  David  Lean  fundet  at  indehavere  af

banebrydende varemærker nyder en  langvarig fordel paå  markedet for receptpligtig medicin,

som  kun  kan  overvindes  af  nye  spillere  paå  markedet,  hvis  de  kan  fremvise  betydelige

terapeutiske forbedringer  og ikke blot  en lavere  pris.113 Denne undersøgelse,  Schmalensee

henviser til,  er fra USA og fra 1977 og beskriver dermed ikke det nuværende europæiske

marked. Som tidligere nævnt, er der andre mekanismer, der spiller ind paå  dette marked. Af

væsentlig betydning er regler for substitution og tilskud, som ændrer paå  disse forhold.  Da det

er af væsentlig samfundsmæssig betydning at priser paå  medicin holdes nede har producenter

af generika god mulighed for at komme paå  markedet udelukkende pga. lavere priser.  Men paå

trods af de noget anderledes markedsforhold kan Schmalensees betragtninger tages som en

indikation paå ,  at  indehavere af et stærkt varemærke for original/reference medicin har en

umiddelbar  fordel,  der  ikke  kan tilskrives  varemærket,  men som kan tælle  i  det  samlede

billede af deres markedsposition.

8. Økonomisk konklusion.

Der  bliver  i  lægemiddelindustrien  gjort  brug  af  mange  varemærker  i  forhold  til  andre

brancher. Men umiddelbart siger dette forhold ikke noget om betydningen af varemærker i

forhold til  den innovation,  der  finder  sted i  branchen.  I  henhold til  ovenstaå ende juridiske

konklusion maå  der fokuseres paå  den effekt det faå r, naå r producenter af biosimilære lægemidler

113 Schmalensee s. 349

70 70



freerider  paå  de  varemærker  producenterne  af  referencemedicin  har  oparbejdet,  naå r  de

førstnævnte i forbindelse med markedsføring af deres produkter henviser til det paågældende

varemærke.  Hovedargumentet for at forbyde freeriding er, at de investeringer, der er foretaget

af indehaveren af varemærket skal beskyttes, og at der kan opnaå s en fortjeneste, som opfattes

ikke  at  tilhøre  den  virksomhed,  der  benytter  et  beskyttet  varemærke.  Hvorvidt  denne

beskyttelse af investeringer saå  faktisk medfører innovation, er der flere holdninger til. 

Landes og Posner argumenterer for, at freeriding medfører at originalproducenterne fratages

incitamentet til at investere i stærke varemærker, da andre virksomheder vil appropriere en

del af deres investeringer. Tillige vil forbrugere kunne forveksle de to producenter saå ledes at

varemærket risikerer udvanding.  Den ekstrafortjeneste originalproducenten ville kunne have

opretholdt via et stærkt varemærke fratages denne og dermed den finansielle mulighed for at

investere i innovation.

Heroverfor  staå r  Lemley  og  Klerman  med  argumenter  for,  at  freeriding  ikke  skader

investeringerne.

Lemley  argumenter  for  at  ingen  producenter  har  mulighed  for  at  internalisere  den  fulde

sociale værdi af deres investeringer.  At nogle virksomheder freerider og dermed skaber sig en

indtjening,  og  ellers  ikke  skader  indehaveren  af  varemærket  eller  forøger  forbrugernes

søgeomkostninger,  medfører  ikke,  at  varemærkeindehaveren  faå r  ringere  incitament  til  at

investere og dermed ogsaå  investere i innovation.  

Klerman er paå  linje  med Lemley og hans hypotese er,  at incitamentet  til  at  investere ikke

forringes af, at en producent opnaå r en fortjeneste paå  en anden producents investering, naå r

denne  i  øvrigt  ikke  skades.  Klerman  bringer  tillige  spørgsmaå let  om,  hvorvidt  licenser  vil

ændre paå  investeringsincitamentet  ind i  analysen.  Han antager ligesom Lemley at effekten

ville blive at den sociale velfærd øges i tilfælde af at freeriding er tilladt.

Baåde  Lemley  og  Klerman  lægger  til  grund,  at  den  oprindelige  varemærkeindehaver  ikke

skades af brugen af det paågældende varemærke.  Om denne antagelse holder, i situationen

hvor der henvises til en konkurrents varemærke for biomedicin, er usikkert.  Det ville være

interessant  at  kunne  faå  en  indikation  af  dette.   Sikkert  er  det  at  originalproducenters
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markedsandel  og fortjeneste  falder  naå r  et  generika  kommer  paå  markedet,  men alene  den

omstændighed  at  patentet  er  udløbet  ,  og  der  kommer  konkurrerende  produkter  paå

markedet ,har nok den største effekt her.  Hvor stor en betydning varemærket har paå  denne

udvikling er ikke dokumenterbar. 

Saå  hvis Lemleys og Klermans antagelse holder er der modargumenter for den holdning, der

afspejles  i  retspraksis.  Freeriding  ville,  ifølge  denne  hypotese  ikke  skade

investeringsincitamenter og dermed mulig innovation. At forbyde freeriding ville saå ledes blot

give originalproducenterne en styrket position, hvor de har større mulighed for at holde andre

aktører uden for markedet. 

Det er saå  spørgsmaå let, om der kan sættes lighedstegn mellem incitament til at investere  og

innovation og hvorledes et varemærkes styrke spiller ind. Dette belyser Jerome og Lee Davis.

Producenter  af  original/reference  lægemidler  vil  i  den  situation  hvor  producenter  af

biosimilære  lægemidler  kommer  ind  paå  markedet  befinde  sig  i  det  beskrevne  scenarie  3.

Patenterne er udløbet og producenterne har opbygget et stærkt varemærke, som er med til at

rejse en barriere for andre aktører.  Saå  længe der er en betydelig indtjening paå  de varemærke

beskyttede produkter,  vil  der være en tendens til,  at  den forøgede indtjening bruges paå  at

opretholde denne indtjening paå  de allerede eksisterende produkter i stedet for at investere i

risikofyldt innovation. I denne situation formodes det stærke varemærke altsaå  at kunne have

en  negativ  indflydelse  paå  innovation.  Der  vil  være  incitament  til  at  investere,  men  i

vedligeholdelse af et stærkt varemærke i stedet for innovation.  Tillige forlanges der i dette

scenarie en forholdsvis høj pris.

I  forvejen  vil  originalproducenterne  ifølge  Schmalensees  teori  have  en  fordel,  som  er

uafhængig af varemærket, men som følger af almindelig forbrugeradfærd, naå r der er uvished

om en vares kvalitet.  

9. Samlet konklusion

Sammenholdes  den  juridiske  og  økonomiske  konklusion  maå  svaret  paå  om  den

varemærkeretlige  regulering  understøtter  Europa-Kommissionens  ønske  som  fremsat  i
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rapporten  om  sektorundersøgelsen  i  medicinalindustrien  være  et  nej  ifølge  de  anvendte

teorier.  

Saå fremt den retspraksis, der har udviklet sig med hensyn til freeriding og utilbørlig udnyttelse

af en konkurrents varemærke, vil være gældende for kommende retssager i forbindelse med

markedsføring af biosimilære lægemidler, vil det betyde at originalproducenterne vil kunne

forvente  en  forholdsvis  stærk beskyttelse  af  deres  varemærker.  I  henhold  til  de  anvendte

økonomiske  teorier  vil  denne  stærke  beskyttelse  formentlig  ikke  medføre  forøgede

incitamenter  til  innovation.   Der  vil  som  beskrevet  ovenfor,  udover  udfordringen  med

referenceproducenternes stærke varemærker være andre barrierer for at komme paå  markedet

og følgelig kan en lige saå  stor prisreduktion, som set paå  markedet for generika,  formentlig

ikke kunne forventes. 

Retspraksis  som i  denne fremstilling er  anvendt  til  at  belyse  problematikken vedrører,  paå

grund af endnu manglende retspraksis paå  omraådet,  lidt andre problemstillinger. Derfor er der

et element af spekulation over de konklusioner, der drages paå  dette grundlag.  Kun fremtidig

retspraksis vil kunne vise om det vil være det rette billede. 

Det havde været interessant at faå  et indblik i hvordan situationen opfattes hos producenter af

referenceprodukter.  Men  det  var  desværre  ikke  muligt  at  faå  dette  til  brug  for  denne

fremstilling , saå  denne vinkel mangler. 

10. Perspektivering

I relationen til kommissionens maå l  -” I særdeleshed bør generiske lægemidler kunne naå  ud paå

markedet uden unødvendige eller ubegrundede forsinkelser. Hvis medlemsstaterne ønsker at

opnaå  det fulde udbytte af de potentielle budgetbesparelser,  som generiske lægemidler kan

give dem, er de ogsaå  nødt til at overveje, hvordan de kan fremme en hurtig udbredelse af flere

generiske lægemidler og en effektiv priskonkurrence mellem generikaproducenter”  - kunne

det  synes  som  den  nuværende  retstilstand  kunne  modarbejde  dette.  Tendensen  til  at

varemærket  beskytter  mere  end  det  oprindelige  formaå l,  nemlig  en  oprindelses-  og

differentieringsfunktion synes at give varemærkeindehaverne en temmelig stærk position, naå r
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der kan blive tale om at andre virksomheder freerider. Netop paå  lægemiddelomraådet er der

store  samfundsmæssige  interesser  paå  spil  og  med  tanke  paå ,  at  man  af  denne  grund  har

muliggjort parallelimport netop for at fremme konkurrencen og opnaå  lavere priser til baåde

forbrugeres og samfundets gavn, kunne man gøre sig nogle tanker om mulighederne for at

gøre markedsføringen af biosimilære lægemidler lettere.  Med inspiration i Klermans scenarie

3 i hans teori om sammenhængen mellem freeriding og  incitamenter til investering, kunne

man tænke sig en situation hvor der inddrages licenser. I dette scenarie er freeriding forbudt,

men der gives licenser. Licenser til at bruge eller henvise til en konkurrents varemærke kunne

gøre markedsføringen lettere og ifølge Klermans teori desuden give varemærkeindehaveren

yderligere en indtægt via denne. Han argumenterer for, at der ville kunne opstaå  en situation

med stærk konkurrence om at give licenser, saå ledes at indtægten paå  disse ville gaå  mod nul.

Men hvis man forestillede sig en situation med tvangslicenser mod en fastsat betaling, ville

der  kunne  opnaå s  en  vis  indtægt  her.  En  indtægt,  der  kunne  kanaliseres  over  i  yderligere

udvikling  af  ny  og  banebrydende  medicin.   Paå  denne  maå de  synes  der  at  kunne  være  en

mulighed  for  baåde  at  fremme  markedsføring  af  biosimilære  lægemidler  og  fremme

innovationen hos producenterne af referencelægemidler.
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Bilag 1.

Det kliniske studiums faser

Fase 1 : 100-200 raske frivillige forsøgspersoner og /eller patienter. 

                  Afprøver hvor godt lægemidlet tolereres i forsøg med enkeltdoser og senere

                  flere doser.

Fase 2:   Over 200 patienter og varer adskillige maåneder.

                 Afprøver lægemidlets virkning og giver oplysninger om forholdet mellem dosis og

                 respons.

Fase 3:   Over 2000 patienter, varer mere end et aå r for kroniske sygdomme.

                  Belyser lægemidlets virkning og sikkerhed over en længere tidsperiode og 

                 paåviser eventuelle sjældne bivirkninger.

Markedsføringstilladelse

Fase 4:     Over 2000 patienter.

                   Finder sted efter at der er givet markedsføringstilladelse. Paåviser produktets  

virkning og sikkerhed hos et endnu bredere udvalg af patienter. Kan ogsaå  udføres paå  
anmodning fra myndighederne som en betingelse for udstedelse af markedsføringstilladelsen, 
f.eks for at afklare specifikke bivirkningsproblemstillinger.

Kilde: Novo Nordisk , Kliniske forsøg, Bioetik i ord og handling.

79 79



Bilag  2-

Fig. 1  - Kilde: Claes Malmberg, Trademarks Statistics as Innovation Indicator? –

A Micro Study ”. Circle – Lund University , 2005/17

Fig 2. Kilde: Claes Malmberg, Trademarks Statistics as Innovation Indicator? –

A Micro Study ”. Circle – Lund University , 2005/17

Granted patents and registered trademarks (adjusted to mimic application dates) for the 
Swedish pharmaceutical industry 1935-1996.  
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Bilag 3.

Samtale med apoteker Benedikte Lessow, Dragør og Kastrup Apotek.

Hvor tit ser du reklamer for lægemidler ?

” Meget sjældent – jeg fravælger oftest at læse reklamer.”

Gennem hvilket medie modtager du reklamer ?

” Jeg modtager reklamer via mail og ser reklamer i fagblade. Medicinalfirmaerne henvender 
sig meget sjældent til apotekerne direkte. Tidligere fik vi ofte personlige henvendelser fra 
medicinalfirmaerne, men det gør vi faktisk ikke mere. Det er nu stort set udelukkende fra 
kosmetikfirmaer vi faå r henvendelser.”

Hvorfor det ?

” Jeg tror man fra medicinalfirmaernes side har erkendt ,at vi fra apotekernes side ingen  
indflydelse har paå  hvilken medicin vi sælger. Vi skal jo altid sælge det billigste – saå  det er ude 
af vores hænder, hvilken medicin, der udleveres.”

Hvad er din rolle som apoteker?

” Jeg har stort set ikke længere nogen mulighed for at raådgive kunder omkring forskellige 
præparater. Denne funktion er stort set fjernet fra apotekerne. Vi kan udelukkende forklare 
kunder hvordan de præparater de faå r udleveret via automatisk substitution virker. Vi kan 
selvfølgelig fortælle kunden, at der findes flere mærker af et bestemt præparat, men saå  er det 
op til kunden at bede om et præparat, der er dyrere end hvad de ellers ville faå  udleveret. Og 
det ønsker de sjældent. Derudover er det min rolle at drive en forretning.”

Hvordan ser du paå  biosimilære produkter?

” Det har jeg ikke nogen speciel holdning til. Jeg holder mig til hvad lægerne udskriver og hvad 
der derudfra skal substitueres med. Og der er ikke automatisk substitution for biosimilære 
produkter, saå  det er ikke noget jeg ser tit. I øvrigt er de præparater der oftest bruges i 
sygehussektoren.”
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Bilag 4.

Samtale med Niels-Anker Lund, praktiserende læge 

Hvordan bliver du præsenteret for reklamer for lægemidler?

”Jeg ser meget faå  reklamer. Naå r jeg ser dem er det i fagblade som f.eks. Ugeskrift for læger, men
det er faktisk kun ganske faå  reklamer der findes der. Faktisk er det kun naå r der kommer et nyt 
produkt paå  markedet og saå  er det sædvanlig vis i form af en videnskabelig artikel og ikke en 
reklame.”

Faå r du personlige henvendelser fra medicinalfirmaer?

”Nej, stort set ikke mere. Der er saå  meget fokus paå  at læger ikke maå  være i lommerne paå  
medicinalfirmaer, saå  det er meget begrænset. Tidligere fik vi ofte besøg og fik vareprøver, men 
det gør vi ikke mere. ”

Hvilke tanker gør du dig omkring varemærker naå r du udskriver medicin ?

”Ikke  mange, jeg checker altid hvilket mærke der bliver givet tilskud til paå  det tidspunkt, jeg 
udskriver en recept. ”

Har du selv nogle præferencer?

”Det har jeg sjældent – det er meget svært at udskrive medicin, der ikke bliver givet tilskud til, 
saå  valget er saådan set taget for mig. Jeg oplever det som meget svært at forsøge at opnaå  tilskud
til et bestemt præparat til en patient medmindre vi er flere, helst speciallæger, der forsøger at 
opnaå  tilskud til et bestemt præparat, som kunne være mere gavnligt for en patient. Jeg tænker 
egentlig kun paå  de aktive stoffer og ikke i varemærker. ”

Hvad tænker du om biosimilære lægemidler?

” Det har jeg ikke nogen særlig stor viden om. Det er nok hovedsagelig sygehussektoren, der er
i berøring med disse lægemidler. ”
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Bilag 5.

Samtale med Peer Eske Jensen, overlæge intensiv afdeling, Nordsjællands Hospital  i Hillerød.

Hvordan bliver du præsenteret for reklamer for lægemidler?

”Jer ser dem helst ikke”.

Faå r du som hospitalslæge henvendelse fra medicinalfirmaer?

”Nej, aldrig. Der er meget fokus paå  at vi ikke maå  paåvirkes fra den kant”

Hvor meget tænker du paå  hvilket varemærke og producent i forbindelse med brug af medicin 
til patienter?

”Jeg tænker slet ikke paå  varemærke. Internt bruger vi altid generiske betegnelser for den 
medicin vi ønsker at anvende.”

Saå  du har ikke nogen præferencer i retning af varemærker eller bestemte producenter?

”Nej , jeg læner mig op af de anbefalinger der gives af institut for rationel farmakoterapi.114”

Hvordan forholder du dig til biosimilære lægemidler?

”Det har jeg egentlig ikke nogen særlig holdning til.  Som sagt saå  forholder jeg mig til de 
anbefalinger, der gives.  Det er jo ogsaå  de lægemidler hospitalsapoteket køber ind og det 
bestemmer jo hovedsagelig hvilke produkter vi bruger. Selvfølgelig kan vi ytre ønske om at 
man køber andre produkter, men det er tungt og besværligt. Den beslutning ligger 
hovedsagelig hos regionerne og deres fællesindkøb, Amgros.”

114 http://www.irf.dk/
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