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xxxxxxx 
 

København, den 22. juni 2012 
xxxxxxx 
 
 
Vedr.: Ab-2012-2951, sponsorat til deltagelse i NFOG, Bergen - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående sponsorat anmeldt af xxxxx den 31. maj 2012 til kon-
trol.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at anmeldelsen og evt. sponsoratet 
stred mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemid-
ler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 7. juni 2012. 
 
xxxx har den 21. juni 2012 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt: 
 

  Reklamekodeksets § 21, stk. 4 samt § 21, stk. 5, jf. § 21, stk. 1, litra b. 
 

Begrundelse: 
Det følger af § 13, stk. 1 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sund-
hedsperson 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 sponsor af deltagere til en international kongres. 
 
Det fremgår af anmeldelsen og den indsendte invitation, at xxxxx sponsorat inkluderer alle fælles målti-
der, men det fremgår ikke om deltagelse i kongressens gallamiddag er inkluderet eller evt. for deltagerens 
egen regning. Deltagelse i gallamiddagen som en del af sponsoratet vil efter granskningsmandspanelets 
vurdering være i strid med reklamekodeksets § 13, stk. 8.  
 
xxxxx har i høringssvaret oplyst, at alle indbudte læger har været klar over, at evt. deltagelse i gallamiddag 
var for egen regning, og det er utilsigtet at xxxx ikke i indbydelsen har gjort specielt opmærksom på dette.  
 
Det følger af § 21, stk. 4 i reklamekodekset, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt 
oplyst, og at alle relevante oplysninger og bilag er fremsendt. Granskningsmandspanelet vurderer, at 
denne manglende oplysning i anmeldelsen er en overtrædelse af reklamekodeksets § 21, stk. 4. 
 
Det følger desuden af § 21, stk. 5, jf. § 21, stk. 1, litra b, at sponsorater til deltagelse i tredjeparters arrange-
menter skal anmeldes senest 10 arbejdsdage efter at lægemiddelvirksomheden har afgivet bindende løfte 
om at yde økonomisk støtte. Det fremgår af vejledningen til reklamekodekset ad § 13, stk. 1, at invitationer til 
sundhedspersoner om at deltage i internationale kongresser, såsom NFOG, også betragtes som et sponsorat. 
Dette blev præciseret i opdateringen af vejledningen den 30. november 2011, jf. også ændringsloggen bagest 
i dokumentet. 
 
Den indsendte invitation er dateret den 13. marts 2012 med tilmeldingsfrist senest den 4. april 2012. Det 
er således granskningsmandspanelets vurdering, at sponsoratet til NFOG er anmeldt for sent. 
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xxxxx har i sit høringssvar oplyst, at de ikke har opfattet reglen vedrørende anmeldelsesfrist som beskre-
vet. xxxxx har efter høringen revurderet beskrivelsen af anmeldelsesfristen og tager påtalen til efterret-
ning.   
 
Afgørelse: 
xxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 21, stk. 4 samt § 21, stk. 5, jf. § 21, stk. 1, litra 
b og pålægges som følge heraf følgende sanktion:  
 
Sanktion:  

 Påtale for overtrædelse af kodeksets § 21, stk. 4 fsv. angår mangelfuld anmeldelse og § 21, stk. 5 
for forsinket anmeldelse, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 2, stk. 1. 

 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via www.enli.dk. 
 
Fristen regnes fra den dag, hvor afgørelsen er afsagt, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Week-
end- og helligdage medregnes ikke. 
 
Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
 
Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis ankesagen derimod tabes, pålægges et 
gebyr på 5.000kr. plus moms, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7. 
 
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 
Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Malene Abildstrøm 
Juridisk granskningsmand 

 
 
 


