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Ankenævnet for ENLI – møde den 21. september 2011 
 
Fortolkning af regler om mødested for faglige arrangementer  
 
I forbindelse med etableringen med Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (”ENLI”) i april 2011 
blev der fastlagt et nyt regelgrundlag, Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. 
for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (”Reklamekodeks”). Dette regelgrundlag 
indebærer på en række punkter en skærpelse i forhold til reglerne i den tidligere gældende 
Samarbejdsaftale fastlagt under NSL. 
 
Særligt de skærpede kriterier for valg af mødested for faglige arrangementer har givet anledning 
til fortolkningstvivl.  Ankenævnet for ENLI har på sit møde den 21. september 2011 i to sager 
taget principiel stilling til flere centrale spørgsmål i relation til Reklamekodeks § 13, stk. 9 om valg 
af mødested. Afgørelserne i de to sager vil blive offentliggjort på ENLIs hjemmeside den 27. 
september 2011.  
 
Ankenævnet har i forbindelse med behandlingen af de to principielle sager vedtaget følgende om 
den generelle fortolkning af Reklamekodeks § 13, stk. 9: 
 
Der må ikke i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget af et lægemiddel gives eller 
tilbydes sundhedspersoner økonomiske fordele, jf. Reklamekodeks § 12. Når der som i 
Reklamekodeks § 13, stk. 9 om valg af mødested gøres undtagelser fra forbuddet mod 
økonomiske fordele, må det fortolkes i lyset af Reklamekodeks § 1, stk. 2, litra a). Ifølge denne 
bestemmelse skal lægemiddelvirksomhederne til enhver tid opretholde høje etiske standarder, 
ligesom salgsfremmende foranstaltninger aldrig må være af en sådan art, at de bringer 
lægemiddelindustrien i miskredit eller mindsker tilliden til den. 
 
Dette indebærer, at undtagelserne fra forbuddet mod økonomiske fordele må fortolkes 
restriktivt. 
 
Det følger af Reklamekodeks § 13, stk. 9, at ”Lægemiddelvirksomhederne skal undgå at benytte 
mødesteder, der er ”kendt” for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller 
luksuriøse.” I Vejledningen til § 13, stk. 9 nævnes, at mødestedet skal være på ”rimeligt niveau” 
og af ”almindelige standard.” 
 
Mødestedet, herunder bl.a. dets almindelige omdømme, indretning og beliggenhed, må ikke i sig 
selv være en faktor, der i væsentligt omfang positivt vil kunne påvirke deltagernes beslutning om 
deltagelse i det faglige arrangement. Der må derfor udvises betydelig forsigtighed ved valg af 
mødested, så der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at mødestedet er underordnet det faglige 
formål. Som udgangspunkt vil det ikke være i overensstemmelse med Reklamekodeks § 13, stk. 9 
at afholde faglige arrangementer på eksempelvis 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter 
(forstået som restauranter, der er tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden eller tilsvarende 
anerkendelse i sammenlignelige uvildige kvalitetsbedømmelser), slotte og herregårde, 
golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), bådfarter mv. Det er i denne forbindelse ikke 
afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement rent faktisk får adgang til de pågældende 
fritids- og underholdningsaktiviteter eller i øvrigt får luksuriøs forplejning. Afgørende er, om det 
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planlagte mødested i almindeligt omdømme er ”kendt” for sine underholdningsfaciliteter, er 
ekstravagant og/eller luksuriøs, jf. Reklamekodeks § 13, stk. 9.  
 
Ved vurderingen af, om et konkret mødested opfylder kravene til ”rimeligt niveau” og 
”almindelig standard” må der foretages en samlet vurdering af en række relevante forhold i 
relation det pågældende mødested, herunder navnlig 
 

  pris, 

  beliggenhed (bl.a. i forhold til parkering og adgangsveje), 

  faciliteter, 

  klassificering, og 

  alternative mødesteder til rådighed i lokalområdet. 
 
Prisen for brug af mødestedets faciliteter, forplejning mv. vil efter Ankenævnets opfattelse kunne 
bruges som rettesnor. Hvis prisen er på niveau med den typiske pris for et standard-arrangement 
af tilsvarende karakter, vil mødestedet som udgangspunkt kunne accepteres som 
overensstemmende med § 13, stk. 9 - dog forudsat, at mødestedet ikke i øvrigt er i strid med 
Reklamekodeks, f. eks. fordi det i almindeligt omdømme anses for ekstravagant. Prisen for 
faciliteter, forplejning mv. skal bedømmes ud fra, hvad deltageren selv skulle have betalt for 
ydelsen på normale vilkår.  
 
Selv om prisen for brug af mødestedets faciliteter vil kunne bruges som rettesnor for, om et 
planlagt arrangement er i overensstemmelse med § 13, stk. 9, udelukker det ikke, at øvrige 
konkrete omstændigheder vil kunne føre til et andet resultat. Eksempelvis vil det ikke være 
udelukket at godkende et prismæssigt højere rangerende 5-stjernet hotel som mødested for et 
fagligt arrangement, hvis f.eks. beliggenheden ved et trafikknudepunkt og omfanget af 
mødefaciliteter i et konkret tilfælde taler med særlig vægt for at vælge netop dette mødested. 
 
Lægemiddelvirksomheder kan i tvivlstilfælde anmode om en forhåndsvurdering af et planlagt 
arrangement, jf. Reklamekodeks § 21, stk. 7.  
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