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Ferring Lægemidler A/S 
Kay Fiskers Plads 11 
2300 København S 
 
 

København, den 09. oktober 2013 
 
 
 
 
Vedr.: Ab-2013-4747, sponsorat til Årsmøde i Center For Børneinkontinens - Afgørelse 
 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående sponsorat, anmeldt af Ferring Lægemidler 
A/S den 01. oktober 2013. Årsmødet foregår på Aarhus Universitetshospital den 21. november 2013. 
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at sponsoratet til årsmødet var givet i 
strid med ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler 
rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring første gang den 2. ok-
tober 2013. 
 
Ferring Lægemidler A/S har den 2. oktober 2013 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 
er overtrådt: 

 Reklamekodeksets § 13, stk. 7  
 

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 faglige aktiviteter tilrettelagt af en 3. part, jf. litra b. Det fremgår ligeledes, at 
alene aktiviteter af ren faglig karakter kan støttes. 
 
Herefter følger i reklamekodeksets § 13 de nærmere vilkår for betaling for direkte udgifter til kurser samt 
andre faglige og videnskabelige aktiviteter for sundhedspersoner, herunder regler om repræsentation. 
Det følger således af reklamekodeksets § 13, stk. 5, at repræsentation, der ydes i forbindelse med de i stk. 
1 nævnte aktiviteter, begrænses til rejser, måltider, ophold og nøjagtige tilmeldingsgebyrer. Det følger 
videre af reklamekodeksets § 13, stk. 7 at alle former for repræsentation, der ydes til sundhedspersoner, 
skal have et ”rimeligt niveau” og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet, herunder være 
tidsmæssigt underordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet.  
 
Nævnets fortolkning af reglerne om repræsentation fremgår af offentliggjort praksis samt vejledningen til 
reklamekodekset, herunder særligt § 13, stk. 7. Heraf fremgår bl.a., at i forbindelse med etableringen af 
ENLI skrev Lægemiddelstyrelsen i et høringsbrev den 7. januar 2011, at ”Det er tilladt at give en sund-
hedsperson repræsentation, selvom der er tale om et fagligt arrangement, der ikke er arrangeret af den 
pågældende lægemiddelvirksomhed. Der kan fx være tale om en lægemiddelvirksomhed, der betaler for 
rejse og ophold i forbindelse med en sundhedspersons deltagelse i en faglig, international konference, 
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selvom virksomheden ikke er arrangør af konferencen.” ENLI anfører herefter opsummerende i vejlednin-
gen, at ENLI på den baggrund accepterer, at lægemiddelvirksomheder kan tilbyde sundhedspersoner re-
præsentation ved faglige arrangementer arrangeret af en tredjepart, hvis virksomheden på anden måde 
har støttet det faglige indhold. Dette kunne udover betaling for rejse eller ophold fx ske ved sponsorat af 
en foredragsholder, lokale el.lign. Granskningsmandspanelet har i hele ENLI’s tid vejledt og undervist i 
henhold til denne forståelse af reglen, og der har ikke endnu været truffet afgørelse om overtrædelse af 
reglen på dette grundlag. 
 
Det fremgår af Ferring Lægemidlers høringssvar, at de i deres interne godkendelsesprocedure har taget 
udgangspunkt i reklamekodeksets § 13, stk. 7 vedr. repræsentation i forhold til mindst 2 timers fagligt ind-
læg, at det faglige program var sagligt og sundhedsfagligt relevant samt at bespisningen blev holdt på et 
rimeligt niveau svarende til hvad en sundhedsperson selv ville være villig til at betale. I dette tilfælde ville 
det svare til 450 kr. pr person.  
 
I vanlige tilfælde ville Ferring Lægemidler også sponsorere lokaleleje, men idet Center for Børneinkonti-
nens har valgt at afholde mødet på egen matrikel, er der ingen udgifter forbundet med dette. 
 
Da Ferring Lægemidler fortsat ønsker at støtte dette vigtige årsmøde i Center for Børneinkontinens har de 
aftalt med Aarhus Universitetshospital, at Ferring Lægemidler støtter det faglige indhold på anden vis, ved 
i slutningen af programmet at have et indlæg omhandlende nyt fra Ferring Lægemidler. Revideret pro-
gram er medsendt. Granskningsmandspanelet vurderer, at sponsoratet efter høringen (bespisning samt 
indlæg på mødet) gives i overensstemmelse med reklamekodekset, herunder § 13, stk. 7. 
 
Ferring Lægemidler har anført i høringssvaret, at det har været svært at gennemskue sammenhængen 
mellem reklamekodeksets § 13, stk. 1 og stk. 7, og at de har forsøgt at overholde ENLI´s regelsæt og der-
for handlet i god tro.  
 
Granskningsmandspanelet anerkender, at forståelsen af hvornår repræsentation i form af bespisning kan 
tilbydes sundhedspersoner i relation til denne sag ikke fremgår tilstrækkeligt klart af vejledningen til re-
klamekodekset. Vejledningen vil blive præciseret på dette punkt i den førstkommende opdatering. Efter 
en samlet vurdering af sagen, herunder Ferring Lægemidlers høringssvar, finder granskningsmandspane-
let, at der har været berettiget tvivl om forståelsen af reglen i relation til denne sag. Overtrædelsen sank-
tioneres derfor alene med påtale.  
 
Afgørelse: 
Ferring Lægemidler A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 7 og pålægges som 
følge heraf sanktioner. 
 
Sanktion:  

 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 13, stk. 7, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 
5, 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, afgørelse 
afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes ikke. 
Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
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Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis sanktion gives i form af påtale pålægges et 
gebyr på 5.000kr. plus moms, hvis ankesagen tabes, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 3.  

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 
Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Malene Abildstrøm 
Juridisk granskningsmand 

 
 


