
Nyhedsbrev 6. november 2014 

Er du den rette modtager af nyhedsbreve fra ENLI? Du kan fremover tilmelde/framelde vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til sekretariat@enli.dk 

Ny sekretariatschef i ENLI 
ENLI har med tiltrædelse pr. 1 december 2014 
ansat Rikke Bækgaard Thomassen, som juridisk 
granskningsmand og sekretariatschef. 
 
Rikke er cand.jur. og 36 år. Hun kommer fra en 
stilling som Centerchef i Rigspolitiets juridiske 
afdeling og har yderligere erfaring fra ansættel-
ser som fuldmægtig i Lægemiddelstyrelsen, stud. 
jur. hos Advokatfirmaet Nebelong & Partnere og 
Rigshospitalet. 
 
I ENLI vil Rikke indgå i granskningsmandspanelet 
som juridisk granskningsmand, og som sekretari-
atschef vil hun få ansvaret for den daglige ledelse 
og drift af nævntes sekretariat, herunder budget, 
økonomi og personaleledelse. 
  

Ny lovgivning 
Lørdag den 1. november 2014 trådte den nye re-
klamebekendtgørelse  for lægemidler i kraft (BEK 
nr. 1153 af 22/10/2014).  
 
Reklamekodekset, der er underlagt ENLIs kontrol, 
bygger på den mest restriktive regel af bl.a lov-
givningen og de brancheetiske regler, hvorfor 
ændringerne i reklamebekendtgørelsen vil bety-
de ændringer i reklamekodekset. Efter mandat 
fra parterne bag ENLI, vil ENLI inkorporere disse 
ændringer i reklamekodekset hurtigst muligt. Når 
en opdatering heraf er klar, vil vi udsende et ny-
hedsbrev herom. 
 
Der vil ligeledes forekomme mindre ændringer i 
patientforeningskodekset. 
 
Vejledningen til den nye reklamebekendtgørelse 

er pt i høring frem til den 20. november. Så snart 
den endelige og gældende version af vejlednin-
gen til reklamebekendtgørelsen foreligger, vil 
ENLI gå i gang med at opdatere vejledningen til 
reklamekodekset i tråd hermed.  
 
Tilknytningsbekendtgørelsen og de dertilhørende 
vejledninger trådte ligeledes i kraft den 1. no-
vember 2014. Denne bekendtgørelse er inkorpo-
reret i reklamekodekset, der er underlagt ENLI, 
via dennes § 17, stk. 2. ENLI vil dog ikke kontrol-
lere eller sanktionere lægemiddelvirksomheder-
nes forpligtelser efter disse regler, dvs. oriente-
ringsforpligtelsen over for sundhedspersoner 
hhv. til Sundhedsstyrelsen. 
 
Du kan finde de nye bekendtgørelser på ENLIs 
hjemmeside under Regelgrundlag og fortolk-
ningsbidrag. 
 

Stigning i anmeldelsesgebyr 
Parterne bag ENLI har besluttet at hæve anmel-
delsesgebyret fra 300 kr. pr. anmeldelse til 325 
kr. Dette vil få virkning fra 1. januar 2015.  
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