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Xxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxx 
 
 

København, den 8. oktober 2015 
 
 
 
 

AFGØRELSE 
 

Vedr.: Aa-2015-4423, Klinikmøde Kinetik  

 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxxxxxxxx den 29. 

september 2015.  

 

Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet umiddelbart stred 

mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler ret-

tet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 29. september 2015. 

 

Xxxxxxxxxxxxxx har den 29. september samt 5. oktober svaret i sagen. 

 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 

er overtrådt: 

 Reklamekodeksets § 21, stk. 4  

 

Begrundelse: 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at der med denne afgørelse er foretaget en vurdering af det 

anmeldte program, mødested og den tilbudte repræsentation. Granskningsmandspanelet skal bemærke, 

at vurderingen af ovenstående forhold ikke er ensbetydende med en vurdering af alle individuelle forhold 

i den fremsendte aktivitet. 

 

Det følger af Reklamekodeksets § 13, stk. 1, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sund-

hedsperson faglig information og uddannelse i form af betaling af de direkte udgifter til fagligt relevante 

kurser, konferencer, efteruddannelse og lign., som sundhedspersoner deltager i eller afholder. I disse ak-

tiviteter skal der indgå lægemiddelinformation eller anden faglig information, som er faglig relevant for 

deltagerne. 

 

Klinikmødet er anmeldt med en varighed af 1 time, men xxxxxxxxxxxxxx har den 29. september oplyst, at 

de er fuldt ud klar over reglerne på området, men at de desværre har lavet en skrivefejl i invitationen, og 

at mødet faktisk varer 2 timer. En opdateret invitation er fremsendt til Granskningsmandspanelet.  
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Xxxxxxxxxxxxxx har endvidere oplyst, at den ukorrekte invitation blev sendt om formiddagen den 29. sep-

tember til kontaktpersonen hos RDP Middelfart. Xxxxxxxxxxxxxx har straks samme dag kontaktet RDP 

Middelfart og gjort opmærksom på fejlinformationen og har derefter fremsendt den opdaterede invitati-

on. 

 

Granskningsmandspanelet har ingen bemærkninger til det faglige program for det anmeldte arrangement 

af nu 2 timer, jf. Reklamekodeksets § 13, stk. 1. 

 

Ligeledes har Granskningsmandspanelet ingen bemærkninger til det valgte mødested - Middelfart Syge-

hus Psykiatrisk afdeling (RPD) - jf. Reklamekodeksets § 13, stk. 3 og stk. 10.  

 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til sundheds-

personer, skal holdes på et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med den reklame-

mæssige eller faglige aktivitet. Som generel regel må den repræsentation, der ydes, ikke overstige det 

beløb, som modtagere ansat i sundhedssektoren, normalt ville være parate til at betale selv. 

 

Det fremgår af vejledningen til Reklamekodeksets § 13, stk. 7, at: ”Kernen bliver en vurdering af repræsen-

tationens omfang og niveau i forhold til det faglige arrangement. Reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 2, 

blev den 1. november 2014 ændret således, at det ikke længere fremgår af bestemmelsen, at den tilbudte 

repræsentation skal være tidsmæssigt underordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet. 

Således foreskriver denne nu, at repræsentationen skal holdes på et rimeligt niveau og være nøje begræn-

set til hovedformålet med den reklamemæssige eller faglige aktivitet.” 

 

Det fremgår endvidere, at: ”Niveauet for en rimelig repræsentation vurderes altid i forhold til det konkrete 

arrangement. Vurderingen sker med udgangspunkt i § 13, stk. 8. Således gælder, at der alene til arrange-

menter med minimum to timers fagligt indhold kan knyttes tilbud om middag eller lignende tilbud om 

egentlig bespisning - sandwich, kaffe/te/vand mv. undtaget. Ved fagligt indhold under to timer, vil der 

skulle foretages en vurdering af, hvorvidt den tilbudte forplejning udgør egentlig bespisning, hvorfor ek-

sempelvis at tilbyde sandwiches af større omfang vil kunne være i strid med stk. 7.” 

 

Xxxxxxxxxxxxxx har den 5. oktober 2015 oplyst, at det programsatte tidsinterval i invitationen (kl. 12-14) 

vil udelukkende være til den faglige undervisning. Frokosten vil blive indtaget inden kl. 12.00 og er angivet 

til at koste 75 kr. per person. 

 

Granskningsmandspanelets har på denne baggrund ingen bemærkninger til den tilbudte repræsentation, 

jf. Reklamekodeksets § 13, stk. 7. xxxxxxxxxxxxxx bør dog sikre sig, at sundhedspersoner, som deltager i 

frokosten også bliver og deltager i det faglige møde, der jo ligger efter frokosten.  

 

Det følger af Reklamekodeksets § 21, stk. 4, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt 

oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. Xxxxxxxxxxxxxx har ikke indberettet de korrekte oplysnin-

ger ifm. anmeldelsen, hvilket er en overtrædelse af Reklamekodeksets § 21, stk. 4. 
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Afgørelse: 

Xxxxxxxxxxxxxx findes således at have overtrådt Reklamekodeksets § 21, stk. 4 og pålægges som følge 

heraf sanktioner.  

 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at indestående vurdering ikke er ensbetydende med en vurde-

ring af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. 

 

Sanktion:  

 Påtale for overtrædelse af Reklamekodeksets § 21, stk. 4, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 

2, stk. 1. 

 

Ankevejledning: 

Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 11, stk. 1.  

 

Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online på anmeldersitet 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.  

 

Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis virksomheden ikke gives medhold i anke-

sagen, og der maksimalt idømmes en sanktion i form af påtale, pålægges et gebyr på 5.000 kr. plus moms, 

jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 10. Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 

% af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis virksomheden ikke gives medhold i anken, og hvis bøden 

nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, 

stk. 9.  

 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  

 

Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Christina Jensen 

Juridisk granskningsmand 

 

 

 
 


