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xxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxx 
Attxxxxxx 
Sendt pr. e-mxxxxxxxxxxx 
 

København, den 5. marts 2013 
 
 
Vedr.: Aa-2013-0896, Fokusgruppe for sygeplejersker med interesse for patienter med skizofreni - Afgø-
relse. 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående arrangement til kontrol, anmeldt af xxxxxxx den 15. 
februar 2013.  
 
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 26. februar 2013. 
 
Xxxxx har den 28. februar 2013 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt: 
 

  Reklamekodeksets § 21, stk. 8, litra a og 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.  
 
Det følger endvidere af reklamekodeksets § 13, stk. 7, at afholdt repræsentation skal forekomme på et 
rimeligt niveau.  
 
I anmeldelsen er anført, at der betales transport til deltagerne beløbende sig til 5000 kr. per person, og i 
den anmeldte invitation kan ses, at der arrangeres og betales transport for de personer, der måtte kom-
me langvejs fra (det vil sige alt ud over Region Hovedstaden). 
 
Xxxxxxx har i deres høringssvar oplyst, at der er tale om en tastefejl, idet beløbene drejer sig om en stan-
dard togbillet fra Odense-Ørestaden t/r samt en standard flybillet - t/r Aalborg/København. Derfor er be-
løbene nærmere max 1200 kr. for flybilletten samt 600 kr. for togbilletten. Resten af deltagerne arrange-
rer og betaler selv transporten. 
 
På denne baggrund finder granskningsmandspanelet ikke, at der foreligger en overtrædelse af reklame-
kodeksets § 13, stk. 7. 
 
Desuden følger det af anmeldelsespligten, at virksomheden i invitationerne er forpligtet til at skrive, at 
arrangementet er anmeldt til ENLI inden arrangementets afholdelse, samt at arrangementet efter arran-
gørens opfattelse er i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på for-
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hånd er godkendt af ENLI, jf. § 21, stk. 8, litra a og b i reklamekodekset. Dette er ikke at finde i invitatio-
nen. 
 
Xxxxxxxx har oplyst, at dette er en ren forglemmelse fra deres side af, og at de naturligvis beklager fejlen. 
 
Afgørelse: 
Xxxxxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 21, stk. 8, litra a og b og pålægges som 
følge heraf sanktioner. 
 
Sanktion:  

 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 21, stk. 8, litra a og b, jf. Sanktionsregulativet § 5, stk. 
1, litra c.  

 
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 
 

 
Christina Jensen 

Juridisk granskningsmand 
 
 
 


