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Genzyme A/S  
Islands Brygge 57  
2300 København S 
 
XXXXXXXXXXXxx 
 

København, den 16. oktober 2012 
 
 
 
Vedr.: Ab-2012-4588, sponsorat til deltagelse i ECTRIMS 2012, Lyon - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående sponsorat anmeldt af Genzyme A/S den 21. september 
2012 til kontrol. ECTRIMS afholdes den 10-13. oktober 2012 i Lyon, Frankrig (ECTRIMS 2012). 
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at sponsoratet stred mod ENLI’s re-
gelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sund-
hedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 1. oktober 2012. 
 
Genzyme A/S har den 11. oktober 2012 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at det anmeldte sponsorat over-
træder følgende regler: 
 

  Reklamekodeksets § 13, stk. 9 samt § 21, stk. 4 og stk. 5.  
 
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 reklamekodeksets § 13, stk. 9 fremgår, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at benytte mødesteder, 
som er ”kendt” for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. 
 
Det fremgår af det anmeldte program for ECTRIMS 2012, at der er velkomstreception den 10. oktober 
2012 på Les Halles de Lyon, og deltagelse heri er ifølge www.congrex.ch/ectrims2012 inkluderet i betaling af 
registreringsgebyret for kongresdeltagerne.  
 
Det er granskningsmandspanelets opfattelse, at turistattraktioner, herunder museer, historiske bygninger 
og mindeseværdigheder, er mødesteder der som udgangspunkt er kendt for sine underholdningsfacilite-
ter. For at kunne bruge sådanne mødesteder kræves derfor, at de er egnet til formålet med arrangemen-
tet samt, at mødestedet overfor offentligheden er tydeligt separeret fra underholdningsfaciliteterne. Der-
ved lægges en distance til det almindelige omdømme af mødestedet som ”kendt” for underholdningsfaci-
liteter.  
 
Ved søgninger på internettet, herunder på 
http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/storbyogkultur/ECE1542245/tag-med-til-frankrigs-

http://www.congrex.ch/ectrims2012
http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/storbyogkultur/ECE1542245/tag-med-til-frankrigs-gastronomiske-hovedstad/
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gastronomiske-hovedstad/, ses at Les Halles de Lyon er et berømt indendørs madmarked i Lyon. Stedet er 
en hyldest til Paul Bocuse, der regnes for en af fadderne til det nye franske køkken, og som desuden læg-
ger navn til en af verdens mest estimerede kokkekonkurrencer ”Bocuse d’or”. Les Halles de Lyon ses om-
talt som en af de seværdigheder, som skal opleves, når man besøger Lyon. 
 
På hjemmesiden for Les Halles de Lyon, http://www.nouvelleshallesdelyon.lyon.fr/, kan det ikke ses, at 
markedet har separate lokationer, der er tydeligt adskilt fra selve markedet, og som kunne være egnet til 
en velkomstreception for en international sundhedsfaglig kongres.  
 
Det er på baggrund af ovenstående granskningsmandspanelets opfattelse, at Les Halles de Lyon er et mø-
dested, som i almindeligt omdømme er kendt for sine underholdningsfaciliteter, og som ikke har en tyde-
lig separation overfor offentligheden af eventuelle egnede lokationer for velkomstreceptionen. Benyttel-
sen af Les Halles de Lyon til velkomstreceptionen findes derfor at være i strid med reklamekodeksets § 13, 
stk. 9.  
 
Det er derfor granskningsmandspanelets vurdering, at deltagelse i denne reception ikke kan sponsoreres 
af en lægemiddelvirksomhed, og at sponsoratet derfor alene kan gives på betingelse af deltagerens egen-
betaling heraf, således som følger af vejledningen til reklamekodekset ad § 13, stk. 9.  
 
Genzyme har oplyst, at man ikke var opmærksom på dette forhold ved udsendelse af tilsagn om sponso-
rat. Genzyme oplyser i høringsvaret, at de efterfølgende har krævet, at deltagende sundhedspersoner selv 
betaler EUR 15 for velkomstreceptionen som betingelse for Genzyme’s sponsorering af kongresdeltagel-
sen. Granskningsmandspanelet lægger i den forbindelse vægt på, 1) at virksomheden sikrer sig modtagel-
se af betalingen, 2) at beløbet (så vidt det er muligt) er oplyst af kongressens arrangører, og 3) at beløbets 
størrelse afspejler den økonomiske værdi af det konkrete element for deltageren. Det er ikke dokumente-
ret for granskningsmandpanelet, at beløbet er oplyst af kongresarrangøren, men granskningsmandspane-
let vurderer at beløbets størrelse er rimelig henset til aktiviteten. Genzyme skal på anmodning fra ENLI 
kunne dokumentere, at egenbetalingen er opkrævet fra de sponsorerede sundhedspersoner. 
 
Selvom der er tale om et fagligt arrangement i udlandet som i nogen grad har indeholdt sociale aktivite-
ter, vurderer granskningsmandspanelet konkret, at sanktionen i denne sag skal fastsættes til en bøde på 
30.000 kr., idet der er tale om en faglig kongres arrangeret af en tredjepart, og idet mødestedet for vel-
komstreceptionen ved nærmere undersøgelse fremstår som kendt for sine underholdningsfaciliteter.  
 
Genzyme har sammen med anmeldelsen beklaget, at anmeldelse er sket for sent. På grund af manglende 
dokumentation er det ikke muligt at vurdere, hvornår anmeldelse skulle have været foretaget. 
 
Afgørelse: 
Genzyme A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 9 samt § 21, stk. 4 og stk. 5 og 
pålægges som følge heraf sanktioner. 
 
Sanktion:  

 Bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af reklamekodeksets § 13, stk. 9 for benyttelse af et mødested, 
der er kendt for sine underholdningsfaciliteter, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 5, stk. 1, 
litra c.  

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

 Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at Genzyme A/S ikke har til hensigt at gentage over-
trædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2. 

 

http://www.nouvelleshallesdelyon.lyon.fr/
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Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. 
 
Faktura fremsendes.  
 
 
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 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 
50 % af det nedsatte beløb, 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 

 
 
 


