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Xxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 
 

København, den 17. september 2012 
 
 
Vedr.: Aa-2012-3948, Efteruddannelsesaften xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt xxxxxxxxxxx den 21. 
august 2012.  
 
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 29. august 2012. 
 
xxxxxxxxxxxxr har den 14. september 2012 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Xxxxxxxxxxx har i deres høringssvar oplyst, at den programsatte middag er en let 2-retters anretning inkl. 
1-2 glas vin samt efterfølgende kaffe. De angivne 500 kr. per deltager dækker over forplejning under mø-
det samt den lette anretning på Famo Metro, som ifølge xxxxxxxxxx er angivet til 375 kr. i tilbuddet. 
 
Det er granskningsmandspanelets opfattelse, at den ovenstående angivne middag bestående af 2 retter 
inkl. 1-2 glas vin samt efterfølgende kaffe ikke er at anse for repræsentation ud over et rimeligt niveau. 
Granskningsmandspanelet har derfor ingen yderligere bemærkninger hertil. 
 
Det følger af § 21, stk. 4 i reklamekodekset, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt 
oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. Af vejledningen til bestemmelsen fremgår, at alle anmel-
delser skal indeholde de informationer, der følger af det til enhver tid gældende online anmeldelsesskema 
på ENLI’s hjemmeside samt evt. yderligere oplysninger af relevans for bedømmelsen af anmeldelsen. Det 
er virksomhedens pligt at sikre sig, at de fornødne oplysninger foreligger på anmeldelsestidspunktet. 
 
Idet niveauet for den programsatte middag ikke kunne bedømmes fuldt ud fra de oprindeligt anmeldte 
data, er det granskningsmandspanelets vurdering, at reklamekodeksets § 21, stk. 4 ikke er overholdt.  
 
Afgørelse: 
Xxxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 21, stk. 4 og pålægges som følge en påtale, 
jf. Sanktions- og gebyrregulativ 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 afgø-
relsen er afsagt, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes ikke. An-
ken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på.  
 

http://www.enli.dk/
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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 
 
 
 

Christina Jensen 
Juridisk granskningsmand 


