
 

 

ENLI |  Lersø Parkallé 101|  DK-2100 København Ø 
Tlf.: 3920 2575 | CVR. 31 19 67 95 | Bank 4260-4316033342 | IBAN DK 153000431603342| SWIFT/BIC DABADKKK 

 

XXXXXX 
 
        København, den 18. august 2011 
 
Vedr.: J.nr. S 2115/11 anmeldelse af XXXXXX - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående arrangement anmeldt af XXXXXX til kontrol 
den 5. august 2011.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at reklamen stred mod EN-
LI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler ret-
tet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er 
overtrådt: 
 

 § 13, stk. 9 i reklamekodekset.  
 

Begrundelse: 
XXXXXX har i sit høringssvar den 12. august 2011 gjort gældende, at Grilleriet i Ålborg er valgt til 
mødet på baggrund af deres mødefaciliteter. Desuden omfatter aftalen med Grilleriet udelukken-
de lån af foredragssal samt efterfølgende traktement, som skulle bestå i en buffet lavet på en grill 
i køkkenet af stedets kok. Aftalen omfatter således ikke nogen form for underholdning, teambuil-
ding eller lignende tilbud, som Grilleriet i øvrigt tilbyder. XXXXXX opfatter således ikke mødeste-
det som et oplevelsessted, men har imidlertid valgt at flytte arrangementet til Ristorante SanGio-
vanni.  
 
Hertil bemærkes, at det følger af § 13, stk. 1 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan 
give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af 
betaling af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som 
sundhedspersoner deltager i eller afholder, herunder som arrangør.  
 
Det følger endvidere af § 13, stk. 9 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at 
benytte mødesteder, som er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller 
luksuriøse. Det fremgår af Vejledningen til Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for 
lægemidler rettet mod sundhedspersoner (vejledningen), at det kræves, at mødestedet er på et 
”rimeligt niveau” og ikke må være ekstravagant. Det vil sige, at mødestedet skal være af alminde-
lig standard og ikke luksuriøst. Desuden fremgår det af vejledningen: ”Kravet om, at lægemiddel-
virksomheder skal undgå steder, der er kendt for sine underholdningsfaciliteter, er en skærpelse 
ift. reklamebekendtgørelsen og den tidligere samarbejdsaftale, der under visse betingelser tillod 
sådanne mødesteder.” 
 
Granskningsmandspanelet lægger i den forbindelse vægt på, at det er fagligheden og ikke mø-
destedet, der skaber interessen for en sundhedspersons deltagelse i det faglige arrangement. 
 
Det er fortsat granskningsmandspanelets vurdering på baggrund af opslag på Grilleriets hjemme-
side, at stedet er kendt for sin Webers grillskole og et sted, hvor man kombinerer mødet med 
Weber grillens univers, inviteres til dialog med stedets grillmestre i køkkenet m.v. Det er således 
på baggrund af en samlet vurdering granskningsmandspanelets opfattelse, at Grilleriet ikke kan 
anses for at være et mødested, der er passende i forhold til aktivitetens hovedformål, idet møde-
stedet i kraft af sine øvrige aktiviteter og tilbud er mest kendt for sine underholdningsfaciliteter. 
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Denne bedømmelse af stedets beskaffenhed er således uafhængig af den konkrete aftale, 
XXXXXX har lavet for det pågældende arrangement, idet mødestedet i sig selv vil kunne skabe 
grundlaget for deltagernes interesse i arrangementet. 
  
Granskningsmandspanelet har ingen bemærkninger til det ændrede valg af restaurant. 
 
Det bemærkes, at idet kravet om, at lægemiddelvirksomheder skal undgå steder, der er kendt for 
sine underholdningsfaciliteter, er en skærpelse ift. reklamebekendtgørelsen og praksis under den 
tidligere samarbejdsaftale, vurderer granskningsmandspanelet, at virksomheden ikke med rime-
lighed kunne forventes at have været bekendt med denne standard, herunder hvilke kriterier 
granskningsmandspanelet lægger vægt på.  
 
Afgørelse: 
XXXXXX findes således at have overtrådt § 13, stk. 9, og pålægges som følge heraf følgende 
sanktion(-er): 
 
Sanktion: Påtale, idet der er tale om en førstegangsovertrædelse, der er fundet sted på grundlag af 
en ny standard, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 5, stk. 1, litra a. 
 
XXXXXX pålægges herudover at afgive underskrevet tilsagn om, at de ikke har til hensigt at gen-
tage overtrædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2.  
 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. ENLI’s sagsbehandlingsregler § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sendes til sekretariat@enli.dk, Att.: ”Ankenævn”.  
 
Anken skal indeholde en reference til journalnummeret for sagen i første instans samt en redegø-
relse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
 
Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken er gebyrfri. Hvis ankesagen derimod tabes, på-
lægges et gebyr på 5.000 kr. plus moms, jf. sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, Ankesa-
ger, stk. 3.  
 
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 
I øvrigt henvises til uddybende ankevejledning på www.enli.dk (under menupunktet ”Vejlednin-
ger”). 
 
Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Malene H. Abildstrøm 

Juridisk granskningsmand 


