Nyhedsbrev 9. maj 2018
Samarbejde med Region Hovedstaden

Forhåndsgodkendelser

Hospitalsansatte sundhedspersoner
Som nævnt i seneste nyhedsbrev har Lif indgået en
samarbejdsaftale med Region Hovedstaden vedr. industriens samarbejde med regionens hospitalsansatte
sundhedspersoner. Styregruppen bag ENLI har besluttet, at aftalen skal gælde for alle ENLI’s tilsluttede
virksomheder. Aftalen trådte i kraft 1. maj 2018 og
kan findes på www.enli.dk.

ENLI har de senere år oplevet en stigning af anmodninger om forhåndsgodkendelse op mod sommerferien, særligt i uge 27 og 28.

ENLI har ændret anmeldersitet, således at der i forbindelse med efteruddannelse skal angives - ved
afkrydsning - om arrangementet er rettet helt eller
delvist mod sundhedspersoner fra de enkelte regioner samt om invitationen er indsendt til hospitalsledelsen på relevante niveau.
Region Hovedstaden og Lif har udarbejdet en FAQ,
som ligger på www.enli.dk.

ENLI henstiller til, at anmodninger om forhåndsgodkendelser indsendes i god tid inden sommerferien særligt hvis det vedrører forhåndsgodkendelser på
reklameområdet, som vores lægefaglige granskningsmænd behandler.

Anmeldersitet i engelsk version
ENLI er bekendt med, at flere lægemiddelvirksomheders compliance-funktioner er lagt ud til andre end
danske medarbejdere. Som en hjælp til disse har ENLI
arbejdet på en engelsk version af anmeldersitet, som
er i sin sidste testfase nu. Det forventes, at den engelske version af anmeldersitet er klar inden udgangen
af maj 2018. Der vil komme et link til den engelske
version af anmeldersitet på www.enli.dk.

Regelændringer mv.
Styregruppen bag ENLI holdt møde den 1. maj 2018.
Her blev følgende ændringer i regelgrundlaget drøftet
og besluttet:

Guide om markedsundersøgelser
ENLI arbejder pt. på en guide om markedsanalyser,
der behandler spørgsmål om disse, herunder hvornår



Sanktions- og Gebyrregulativet
Der er indført sanktion for overtrædelse af indgåede
samarbejdsaftaler med Regionerne om efteruddannelse
Derudover er gebyr for så vidt angår sager for Ankenævnet blevet ændret. For sager anket pr. 1. maj
2018 og frem skal der således betales et fast gebyr for
sagsbehandlingen på 6.000 kr. + moms , uanset udfaldet af sagen i 1. eller 2. instans.


Samarbejdsaftalen
Aftaler med Regionerne vedr. samarbejde om efteruddannelse mv. er tilføjet ENLI’s kompetencegrundlag.

Er du den rette modtager af nyhedsbreve fra ENLI? Du kan fremover tilmelde/framelde vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til sekretariat@enli.dk

en sådan skal anses som værende reklame samt hvordan reglerne om tilknytning indvirker, når virksomhederne eller analysebureauerne ønsker at honorere
sundhedspersonerne for den tid, de bruger på at give
fyldestgørende informationer til brug for markedsanalysen.
ENLI modtager meget gerne spørgsmål, som man ønsker besvaret i en Q&A-del i guiden. Spørgsmål kan
indsendes til sekretariat@enli.dk

Helligdage mv.
ENLI’s sekretariat holder lukket for telefonhenvendelser og besvarelse af e-mails fredag den 11. maj 2018 dvs. dagen efter Kristi Himmelfart (en helligdag).
Telefoner og mails vil igen blive besvaret fra mandag
den 14. maj 2018.

—o0o—

Nyhedsbrev 9. maj 2018
side 2

