Nyhedsbrev 29. januar 2019
Ankenævnet

Samarbejde med Region Nordjylland

Ankenævnet har den 14. januar 2019 behandlet en
anke af en forhåndsvurdering, hvor virksomheden
havde fået afslag på en forhåndsvurdering vedr. en
reklame, der indeholdte et stemningsbetonet billede.

Hospitalsansatte sundhedspersoner
Lif har indgået en principaftale med Region Nordjylland vedr. industriens samarbejde med regionens sygehuse om efteruddannelse og kompetenceudvikling
af sundhedspersoner. Styregruppen bag ENLI har besluttet, at aftalen skal gælde for alle ENLI’s tilsluttede
virksomheder. Aftalen træder i kraft 1. februar 2019
og kan findes på www.enli.dk.

Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev kan stemningsbetonede billeder - både med og uden personer
på - være i strid med reglerne, da lægemidler ikke må
markedsføres lige så pågående og forbrugsstimulerende som almindelige forbrugsvarer, jf. saglighedskravet i Reklamekodeksets § 4, stk. 2. Billeder er generelt meget udtryksfulde og kan i nogle tilfælde udtrykke mere, end man umiddelbart kan skrive i ord.
Billeder kan være værdiladede og gøre stort indtryk
på modtageren.
Ankenævnets afgørelse og begrundelse:
”Illustrationer udgør typisk en naturlig og saglig del af
reklamer for lægemidler, navnlig med henblik på at
øge forståelsen for lægemidlets karakter, virkning og
udseende. Illustrationerne må ikke have en suggestiv
karakter, jf. forbuddet i Reklamekodeks § 4, stk. 2
mod pågående og forbrugsstimulerende markedsføring. I [XX’s] reklamer for [YY] avendes illustrationer,
der i en romantisk farvesætning og opsætning giver
indtryk af frihed, ungdom og velstand uden relevant
sammenhæng med det lægemiddel, der reklameres
for. Ankenævnet kan tilslutte sig, at brugen af illustrationerne i [XX’s] reklamer er upassende stemningsbetonet i strid med Reklamekodeks § 4, stk. 2.”

Aftalen tager udgangspunkt i tilsvarende indhold som
i aftalen med Region Sjælland. Som noget nyt præciseres det i aftalen med Region Nordjylland, at sygehusdirektionen kan uddelegere kompetencen til relevant ledelsesniveau på hospitalerne (eks. afdelingschef niveau). Derudover omfattes advisory board på
tilsvarende vis som i aftalen med henholdsvis Region
Hovedstaden og Region Sjælland.
Der er som med de øvrige samarbejdsaftaler angivet
at aftalen med Region Nordjylland ønskes inkluderet i
lægemiddelindustriens brancheetiske regler, hvor

Ankenævnet nævner endvidere i afgørelsen, at det
”beror på en konkret vurdering af den enkelte reklame, om kravene til saglighed er overholdt. Generelt
må lægemiddelvirksomhederne dog udvise en betydelig tilbageholdenhed med brug af stemningsbilleder…”

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

ENLI vil føre kontrol med, at virksomhederne overholder aftalens bestemmelser.
Blandt aftalens hovedprincipper er:
•
Invitationer skal sendes til hospitalsdirektion,
hvis mål det er at give svar indenfor 14 dage
•
Virksomheder kan målrette invitationer mod
kompetencer eller specialer/subspecialer – blot
ikke på personniveau
•
Kun i særlige tilfælde kan parterne aftale at
deltagelse i virksomheders konkrete efteruddannelsesarrangementer skal tilknyttes hel eller delvis egenbetaling
•
Hospitalsenheden er afsender ved arrangementer på sygehuset. Virksomhedssponsorater
er tilladt – idet de skal fremgå af invitationerne
•
Advisory boards er omfattet af aftalen på tilsvarende vis som i aftalen med Region Hovedstaden. Samarbejdet herom er fortsat tilladt – idet
afdelingslederen skal godkende, hvis en medarbejder ønsker at sidde i et advisory board.
•
Lægemiddelvirksomheder, der giver tilbud om
efteruddannelsesarrangement på regionens
sygehuse, er forpligtiget til at anmelde disse til
ENLI.

Oplysninger om donationer og samarbejder med patientforeninger
ENLI har i december 2018 udsendt skemaer til de tilsluttede virksomheder til udfyldelse vedr. indberetning
af donationer og samarbejder med patientforeninger.
Indberetningen til ENLI skulle foretages senest 28. januar 2019.
ENLI opfordrer de sidste virksomheder, som mangler at
indsende oplysninger om at gøre dette hurtigst muligt.
Såfremt virksomheden ikke har indgået samarbejdsaftaler eller foretaget donationer i 2018, bedes dette
også oplyst til ENLI.
ENLI vil i 1. kvartal af 2019 offentliggøre indberetningerne i samlede skemaer på www.enli.dk.

På samme vis, som allerede sker i dag, når virksomheder anmelder arrangementer og sponsorater til ENLI
for hospitalsansatte sundhedspersoner i Region Hovedstaden, Syddanmark og Sjælland, skal virksomhederne fra 1. februar 2019 i anmeldelsen til ENLI angive (ved afkrydsning på anmeldersitet), om invitation
eller sponsorat, helt eller delvist er målrettet hospitalsansatte sundhedspersoner i Region Nordjylland
samt om invitationen er sendt til hospitalet på rette
ledelsesniveau.

Nordisk møde
ENLI har i januar 2019 været til møde med de øvrige
nordiske lande, hvor bl.a. oversigten over nordisk
praksis blev drøftet og revideret.
Det forventes, at der kan offentliggøres en revideret
oversigt over nordisk praksis i slutningen af februar/
starten af marts 2019.
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