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Novartis Healthcare A/S 
Edvard Thomsens Vej 14, 3.sal 
2300 København S 
 
Att: XXXXXXXXXX 
Sendt pr. e-mail til: XXXXXXXXXX 
 

København, den 29. maj 2013 
 
 
 
Vedr.: Ad-2013-2409, sponsorat til ESASOs 1th AMD & Retina Congress, Dublin - Afgørelse 
 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående sponsorat anmeldt af Novartis Healthcare 
A/S den 2. maj 2013 med efterfølgende supplerende oplysninger om transport den 7. maj 2013. Sponso-
ratet angår sundhedspersoners deltagelse i ESASO AMD & Retina kongres i Dublin den 25.-26. oktober 
2013. 
 
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 13. maj 2013.  
 
Novartis Healthcare har svaret i sagen den 16. maj 2013. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter høringen er det fortsat granskningsmandspanelets vurdering, 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. 
 
Det følger videre af reklamekodeksets § 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til sund-
hedspersoner, skal have et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet, herun-
der være tidsmæssigt underordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet. Som generel 
regel må den repræsentation, der ydes, ikke overstige det beløb, modtagere som er ansat i sundhedssek-
toren normalt ville være parat til at betale selv. 
 
Novartis Healthcare har den 7. maj 2013 oplyst, at det ikke har været muligt for dem at finde flyafgange 
fra Dublin med forbindelse til Jylland efter at kongressen lukker lørdag eftermiddag, den 26. oktober 
2013. Novartis Healthcare har derfor valgt at chartre et fly, som mellemlander i Billund på vejen til Kø-
benhavn, så deltagende sundhedspersoner fra Jylland ikke skal over København. Prisen er 299.000 kr. for 
45 personer svarende til ca. kr. 6.600 pr. person. Til gengæld sparer Novartis Healthcare tilslutningsfly og 
hotel og forplejning for deltagere fra Jylland (de udgør mere end halvdelen), som derved kan komme 
hjem en dag tidligere. 
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Det var granskningsmandspanelets vurdering på baggrund af det anmeldte grundlag, at chartring af et fly 
til de inviterede sundhedspersoners transport mellem hhv. København/Billund og Dublin ikke udgjorde 
repræsentation på et rimeligt niveau, og sagen blev derfor sendt i høring. På høringstidspunktet viste 
søgning på internettet, at der var flyafgange fra København til Dublin t/r med Aer Lingus hhv. SAS med 
udrejse den 24. oktober 2013 kl. 20.30 og ankomst 21.45 og returrejse med SAS den 27. oktober 2013 kl. 
10.20, ankomst København kl. 13.30, samlet pris 1.925 kr. per person. For deltagere fra Billund vil fly skul-
le gå via København, ligeledes med udrejse dagen før kongressen og hjemrejse dagen efter, til en samlet 
pris på 3.500 kr. per person.  
 
I sit høringssvar har Novartis Healthcare oplyst, at de påtænker at chartre et mindre, almindeligt fly med 
en standardklasse svarende til økonomiklasse. Eneste forskel til rutefly er, at Novartis Healthcare kan be-
stemme afgangstidspunkter. Prisen er oplyst til 6.644 kr. per deltager og dækker flyafgang København-
Billund-Dublin retur. Herved spares deltagerne fra Jylland tilslutningsfly til/fra København. Novartis 
Healthcare oplyser, at prisen for transport med rutefly bliver 3.210 kr. for deltagere fra København og 
5.992 kr. for deltagere fra Jylland (pga overnatning i København før tilslutningsfly hjem til Billund), en 
gennemsnitlig rejsepris på 4.399 kr. per deltager. 
 
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at rutefly på økonomiklasse fremstår som den rimelige 
transportform for deltagende sundhedspersoner, der sponsoreres til at deltage i en kongres i udlandet. 
Ifølge Novartis Healthcares oplysninger bliver transport med chartret fly mere end dobbelt så dyrt per 
deltager fra København, mens det er en mindre merpris for deltagere fra Jylland pga tilslutningsfly og eks-
tra overnatning i København. Det er granskningsmandspanelets vurdering, at den logistiske fordel for 25 
af de 45 inviterede deltagere, som kommer fra Jylland, ikke kan berettige denne merpris, særligt under 
hensyn til det signal transport med chartret fly signalerer til omverdenen og til de deltagende sundheds-
personer, jf. også reklamekodeksets formålsbestemmelse i § 1, stk. 2, litra a: ”Lægemiddelvirksomhederne 
skal til enhver tid opretholde høje etiske standarder. Salgsfremmende foranstaltninger må aldrig være af 
en sådan art, at de bringer lægemiddelindustrien i miskredit eller mindsker tilliden til den”. Som det frem-
går af vejledningen til bestemmelsen, bliver lægemiddelindustriens efterlevelse først og fremmest vurde-
ret af offentligheden. Granskningsmandspanelet sammenligner flyvning med chartret fly med ophold på 
5-stjernet hotel eller derover, idet det i almindeligt omdømme må anses for luksuriøst at flyve med 
chartret fly, der er bestilt til afgang kun for den inviterede gruppe af sundhedspersoner. Det bemærkes, at 
Lif i sit seneste indlæg om forståelsen af reklamekodeksets § 13, stk. 7 om transport end ikke har omtalt 
benyttelse af chartrede fly, men alene har skitseret, at fly inden for Europa for deltagende sundhedsper-
soner skal finde sted på økonomiklasse. Dette forstår granskningsmandspanelet som transport med al-
mindeligt rutefly på økonomiklasse, ikke private chartrede fly til en specifik gruppe af sundhedspersoner 
på en strækning, hvor der i øvrigt er almindeligt rutefly tilgængeligt.  
 
Afgørelse: 
Novartis Healthcare A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 7 og pålægges som 
følge heraf sanktioner. 
 
Sanktion:  

 Pålæg om at aflyse/ændre arrangementet, så det er i overensstemmelse med reglerne på områ-
det, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 3, stk. 7. 

 Bøde på 70.000 kr. for overtrædelse af reklamekodeksets § 13, stk. 7 for sponsorat til arrangement i 
udlandet med flytransport, der overstiger rimeligt niveau, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 
5, stk. 1, litra d, jf. § 1, stk. 3.  

 Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at Novartis Healthcare A/S ikke har til hensigt at gen-
tage overtrædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2. 
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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 

 
 


