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xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
Att: xxxxx 
Sendt pr. e-mail txxxxxxxxx 
 

København, den 7. marts 2013 
 
 
 
Vedr.: Ad-2013-1165, køb af udstilling til Dansk Smerteforums årsmøde - Afgørelse 
 
ENLI’s granskningsmandspanel har på baggrund af jeres anmeldelse af den 28. februar 2013 vedrørende 
ovennævnte udstilling vurderet, at udstillingen var i strid med ENLI's regelgrundlag. Sagen blev derfor den 
28. februar 2013 sendt i høring, jf. ENLI's sagsbehandlingsregler § 8. 
 
Xxxxxxxxxxx har den 6. marts 2013 indsendt supplerende oplysninger, og granskningsmandspanelet har 
på denne baggrund revurderet sagen. 
 
Overtrædelsen: 
Granskningsmandspanelet fastholder efter høringen, at følgende bestemmelser er overtrådt: 
 

 Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedsper-
soner (reklamekodekset) § 21, stk. 4. 

 
Begrundelse: 
Granskningsmandspanelet har på baggrund af en vurdering af den anmeldte dokumentation samt xxxxxxx 
høringssvar af den 6. marts 2013 fundet, at den anmeldte udstilling er lovlig i sin nuværende form. 
 
Xxxxxxxxx har med sit høringssvar indsendt supplerende dokumentation, der bekræfter, at reglerne i rekla-
mekodeksets § 17, stk.1 er overholdt. 
 
Xxxxxxxxxxx har dog ikke i forbindelse med anmeldelsen opfyldt sin oplysningspligt, da det ikke var muligt 
ud fra anmeldelsen at se betingelserne for købet af standen, herunder at standen står adskilt fra arran-
gementets øvrige faglige aktiviteter. 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.  
 
Desuden beklager xxxxxxxxxxxx, at udstillingen er anmeldt som et sponsorat til en sundhedsperson i det 
elektroniske anmeldelsessystem, ESS. Aktivitet skulle rettelig være anmeldt som en udstilling (Ac). 
 
Konklusion: 
Xxxxxxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 21, stk. 4 og pålægges som følge heraf 
sanktioner. 
 
Sanktion:  

 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 21, stk. 4 for manglende dokumentation i anmeldel-
sen om, at udstilling sker adskilt, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk. 1, andet afsnit.  

 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 9 stk. 1.  
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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 

 

 
 
 


