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Pressemeddelelse den 11. april 2012: 

Etisk nævn udgiver sin første årsberetning 

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) offentliggør i dag sin første årsberetning. Konklusion: udbredt 

etisk selvdisciplin hos lægemiddelvirksomhederne.  

4.453 anmeldelser om annoncer, lægebreve, hjemmesider, konferencer og andre reklameaktiviteter. Det 

er facit i den årsberetning, som ENLI offentliggør i dag. ENLI dækker langt hovedparten af lægemiddelvirk-

somhederne i Danmark. 

Af de 4.453 anmeldelser blev cirka halvdelen udtaget til stikprøvekontrol. Langt størstedelen af aktivite-

terne, 95 procent, blev godkendt, mens 5 procent viste sig at være i strid med reglerne. Men til trods for, 

at der blev uddelt bøder for tilsammen 1.181.000 kr., vidner sagerne alligevel om en udbredt etisk selvdi-

sciplin i branchen. 

»Iblandt de virksomheder, som er tilsluttet ENLI’s kompetence, er der stor bevidsthed om at overholde de 

spilleregler, som lægemiddelindustrien med etableringen af ENLI har opstillet. Enkelte af reglerne for virk-

somhedernes etiske adfærd er skærpet, men størstedelen er en videreførelse af mange år med etisk selv-

justits i lægemiddelindustrien. De nye regler skal virksomhederne selvsagt først lære at administrere ef-

ter,« siger sekretariatschef Malene Abildstrøm. 

»De samlede bødeindtægter vidner dog om, at overtrædelserne ikke har været alvorlige. Dette stemmer 

overens med det meget høje fokus, som ENLI har oplevet, at de tilsluttede lægemiddelvirksomheder har 

haft på efterlevelse af (compliance med) regelsættet,« fastslår sekretariatschefen i en kommentar og po-

interer samtidig, at ENLI kun har arbejdet i mindre end et år, så når bestemmelser har givet anledning til 

tvivl i årets løb, vil sekretariatet i 2012 fortsat lægge stor vægt på oplysning og vejledning om reglerne.  

Årsberetningen offentliggøres på ENLI’s hjemmeside, www.enli.dk 

 

Yderligere oplysninger fås hos Malene Abildstrøm, tlf. 31 50 06 64 
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