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Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
Strødamvej 52 
2100 København Ø 
Att. Rikke Brok 
Sendt på mail til: rib@cop.boehringer-ingelheim.com 
 
 
       København, den 22. august 2011 
 
 
Vedr.: J.nr. S 2127/11, anmeldelse af møde ”Arterieflimren i praksis” - afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående arrangement anmeldt af Boehringer Ingel-
heim til kontrol den 8. august 2011.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet stred mod 
ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler 
rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 12. au-
gust 2011. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er 
overtrådt: 
 

 § 13, stk. 9 i Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod 
sundhedspersoner (reklamekodekset). 

 
Begrundelse: 
Boehringer Ingelheim har i sit høringssvar den 15. august 2011 oplyst, at de anerkender ENLIs 
vurdering af, at standarden på Skovshoved Hotel er for høj til det pågældende møde. De vil der-
for finde et andet sted at afholde mødet. 
   
Hertil bemærkes, at Boehringer Ingelheim ved sin anmeldelse har vurderet, at det foreliggende 
arrangement er i overensstemmelse med reglerne på området, hvilket virksomheden også har 
pligt til at oplyse i de invitationer, som de sender til sundhedspersoner vedrørende arrangemen-
ter, jf. § 21, stk. 8, litra b i kodekset. En virksomhed kan således ikke forlade sig på, at en anmel-
delse udtages til kontrol for derved at have lejlighed til at genoverveje, hvorvidt det anmeldte ar-
rangement er i overensstemmelse med reglerne på området.  
 
Boehringer Ingelheim’s oplysning om ændringen af arrangementet jf. ovenfor ændrer således ef-
ter granskningsmandspanelets opfattelse ikke vurderingen af anmeldelsen, men det vil efter om-
stændighederne blive tillagt betydning ved beslutning om sanktionen i overensstemmelse med § 
1, stk. 3 i Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI. 
 
Granskningsmandspanelet vil henlede opmærksomheden på, at virksomheder har mulighed for 
at anmode om en forhåndsvurdering af et planlagt arrangement, jf. § 21, stk. 7 i reklamekodek-
set, mod betaling af et gebyr, der pt. udgør 5.000 kr. ekskl. moms. 
 
Boehringer Ingelheim har desuden oplyst, at de vil henstille til, at ENLI vurderer kriteriet om eks-
travagance i forhold til, hvilket lokalområde mødet finder sted. I visse områder er det sværere at 
finde egnede mødefaciliteter til rimelige priser, fx i Hellerup/Charlottenlund. 
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Granskningsmandspanelet skal hertil bemærke, at der ved vurderingen af et mødested vil indgå 
den anmeldte dokumentation samt de oplysninger om mødestedet samt andre alternative møde-
steder, der er offentligt tilgængelige. Den offentligt tilgængelige information er også det grundlag, 
som offentligheden vil vurdere stedet på baggrund af, idet offentligheden naturligvis ikke har 
kendskab til virksomhedernes detaljerede aftaler om priser m.v. 
 
Det følger af reklamekodeksets § 13, stk. 9, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at benytte 
mødesteder, som er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriø-
se. Det følger af vejledningen til reklamekodekset, at der kræves at mødestedet er på ”rimeligt 
niveau”, jf. § 25, stk. 2 i bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler (reklamebekendtgørel-
sen). Det betyder jf. vejledningen til reklamekodeksets § 13, stk. 9, at mødestedet skal være al-
mindelig standard og ikke luksuriøst, jf. også § 13, stk. 7 i reklamekodekset om repræsentation. 
Der kan ikke fastlægges en entydig definition af et ”rimeligt niveau”, men vurderingen afhænger 
af en konkret afvejning, hvorunder også den geografiske placering af arrangementet indgår, og 
prisniveauet lokalt. 
 
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. På 
Skovshoved Hotels hjemmeside beskrives restauranten således: ”Vor berømte gourmetkøkken 
bestyres af Frank Svärd, der med sit dygtige hold fremtryller storslåede kulinariske berigelser på 
et usædvanligt højt gastronomisk niveau”. Desuden fremgår det, at restauranten er tildelt en Bib 
Gourmand i den velansete Michelinguide. På denne baggrund er det granskningsmandspanelets 
vurdering, at Skovshoved Hotel ikke ligger inden for betegnelsen almindelig standard.  
 
På baggrund af en samlet vurdering fastholder granskningsmandspanelet således, at det an-
meldte Skovshoved Hotel ikke er almindelig standard, og benyttelsen af dette sted til faglige ar-
rangementer vurderes derfor at være i strid med § 13, stk. 9 i reklamekodekset. Det er samtidig 
granskningsmandspanelets opfattelse, at der findes alternative mødesteder i det pågældende 
lokalområde, der ikke er luksuriøse eller ekstravagante. 
 
ENLI er bekendt med, at nævnet tidligere har modtaget anmeldelse af arrangementer på Skovs-
hoved Hotel, uden at dette har givet anledning til påtale. Det er på den baggrund gransknings-
mandspanelets vurdering, at Boehringer Ingelheim ikke med rimelighed kunne forventes at have 
været bekendt med nævnets nye praksis under reklamekodekset, herunder hvilke kriterier 
granskningsmandspanelet lægger vægt på. Det bemærkes, at sekretariatet i ENLI vil opdatere 
vejledningen til reklamekodekset løbende, i overensstemmelse med statutterne for ENLI § 2, stk. 
2. Det fremgår heraf, at ny praksis tilføjes vejledningen, når relevante afgørelser er endelige.  
 
Afgørelse: 
Boehringer Ingelheim findes således at have overtrådt § 13, stk. 9 i reklamekodekset og pålæg-
ges som følge heraf følgende sanktion(-er): 
 
Sanktion: Påtale, idet der er tale om en overtrædelse på et grundlag, hvor der er indført en helt ny 
praksis, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 5, stk. 1, litra a. 
 
Boehringer Ingelheim pålægges herudover at afgive underskrevet tilsagn om, at de ikke har til 
hensigt at gentage 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”.  
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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 
 

 

 


