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1. Forord 

Denne guide har til formål at give information til hospitaler, organisationer og medicinske/faglige sel-

skaber samt sundhedspersoner, som forventer at skulle ansøge om sponsorater fra lægemiddelvirksom-

heder i forbindelse med afholdelse af faglige arrangementer, der er rettet mod sundhedspersoner eller 

deltagelse i f.eks. internationale faglige arrangementer.   

Ønsker man at vide mere om de regler, der har dannet grundlag for denne guide, kan man læse mere 

herom i ENLI´s Reklamekodeks og den tilhørende vejledning. Reglerne findes på ENLI´s hjemmeside: 

www.enli.dk under fanen ”Regler”/”Reklamekodeks”. 

Bemærk, at vejledningen i denne guide kun gælder i forhold til de lægemiddelvirksomheder, der har 

valgt at tilslutte sig ENLI´s regler. ENLI´s regelsæt er i nogle tilfælde strengere, end de regler, der følger 

af lovgivningen.  

Hvis du vil se, hvilke virksomheder der har tilsluttet sig ENLI, findes der en opdateret liste på forsiden 

af www.enli.dk. 

 

2. Definition af sponsorstøtte 

Sponsorater kan gives som økonomisk støtte eller som naturalier. Sponsoratet kan evt. omfatte en mod-

ydelse i form af, at virksomheden får sit navn nævnt eller får mulighed for eksponering af virksomheden.  

Sponsorater kan gives til faglige aktiviteter, der er tilrettelagt af en tredjepart. Sponsorater kan have 

forskellige betegnelser. Det er dog indholdet af sponsoraftalen, der er afgørende og ikke, hvad aftalen 

bliver kaldt.  

Sponsorater kan enten gives til arrangøren af den faglige aktivitet, eksempelvis medicinske selskaber 

og kongresarrangører, eller til individuelle sundhedspersoners deltagelse i faglige aktiviteter. Støtte til 

individuelle sundhedspersoner kan f.eks. være betaling for sundhedspersonens registreringsgebyr samt 

fly- og hotelophold i forbindelse med en faglig kongres.  

Sponsorater adskiller sig fra donationer. En donation vil ofte blive givet til et hospital og kan gives både 

som økonomisk støtte og i naturalier. En donation til et hospital kan f.eks. være støtte til udvikling af 

databaser, forskningsprojekter, patientinformationsfoldere, patienttræningsprogrammer, medicinsk 

udstyr, ph.d.-projekter eller lign., som hospitalet/hospitalsafdelingen har søgt om støtte til finansiering 

af. Donationer er ikke omfattet af denne guide, men du kan læse mere om donationer i Donationskod-

eksets på ENLI´s hjemmeside. 

 

Huskelister i forbindelse med ansøgning om sponsorater findes bagest i guiden, side 14 og 15. 

 

  

http://www.enli.dk/
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3. Generelt 

Anmodning om sponsorstøtte skal foretages skriftligt, og der bør altid udarbejdes en skriftlig kontrakt 

med den pågældende virksomhed, når denne giver tilsagn om et sponsorat.  

 

Hvis en faglig aktivitet, f.eks. et årsmøde for et medicinsk selskab, er sponseret af en eller flere lægemid-

delvirksomheder, skal det altid fremgå af deltagerinvitationen hertil, hvem der er arrangør, hvad for-

målet er med arrangementet, og om der er ydet sponsorstøtte fra lægemiddelvirksomheder til arrange-

mentet. 

 

De indtægter, som arrangøren modtager fra sponsorer, må kun dække de faktiske, dokumenterede og 

rimelige direkte udgifter, der er en integreret del af det faglige arrangement. Eksempler på sådanne 

omkostninger kan være honorar til foredragsholdere, lokaleleje, forplejning i relation til det pågældende 

arrangement mv. Lægemiddelvirksomheder må ikke sponsere aktiviteter, hvor udgifter til måltider ud-

gør den eneste omkostning. 

Ved ansøgning om sponsorater, skal arrangøren tilvejebringe et fyldestgørende budget for den aktu-

elle aktivitet, således at eventuelle sponsorer har mulighed for at vurdere, hvorvidt reglerne i ENLI´s 

Reklamekodeks er overholdt. Se eksempel på et budget på side 13 i denne guide. 

Såfremt indtægterne fra sponsorerne giver overskud til arrangøren og arrangøren er en sammenslut-

ning af sundhedspersoner, skal overskuddet tilbagebetales til de respektive sponsorer. Dette skyldes, 

at der ikke må ydes generelle sponsorater til individuelle sundhedspersoner, jf. nedenstående.  

Det er efter ENLI’s vurdering rimeligt i kontrakter om sponsorater, at sponsorerne anmoder arrangøren 

om efterfølgende dokumentation, f.eks. i form af et regnskab efter arrangementets afholdelse, hvor 

der redegøres for aktivitetens indtægter og udgifter.  

Lægemiddelvirksomhederne må først give tilsagn om at sponsere en given aktivitet, når de har tilstræk-

kelige oplysninger om indholdet af og rammen for det pågældende arrangement. Den lægemiddelvirk-

somhed, der giver tilsagn om sponsoratet til en sundhedspersons deltagelse i et fagligt arrangement, 

kan derfor først anmelde det til ENLI, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om den pågældende 

aktivitet. 

Oplysningerne om f.eks. repræsentationen (mad/drikke/hotel/transport) behøver ikke at være eksakt 

navn, adresse og pris for hotel eller flypris og afgangstid, men kan godt være rammen for repræsentati-

onen, f.eks. at hotellet maksimalt er 4-stjernet og under 1.500 kr. pr. nat, eller fly bookes på økonomi-

klasse med ankomst så tæt på arrangementets starttidspunkt som muligt.   

Det bemærkes, at de virksomheder, der er underlagt ENLI´s regler, skal anmelde samtlige aktiviteter til 

ENLI. Alle virksomheder er derfor pålagt at indsende program, budget mv. for hvert enkelt arrangement, 

de selv afholder, eller som de støtter i form af et sponsorat til en tredjepart.  
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4. Faglighed 

Lægemiddelindustrien må støtte faglige aktiviteter, der er arrangeret af en tredjepart, hvis hovedparten 

af programmet for det aktuelle arrangement er fagligt.  

Lægemiddelvirksomhederne kan ikke give tilsagn om at sponsere et arrangement, før det faglige pro-

gram har en tilstrækkelig detaljeringsgrad til, at virksomhederne kan sikre sig, at kravet om, at pro-

grammet er overvejende fagligt, er overholdt.  

Det bør således fremgå, hvem der er oplægsholder, og hvilken titel/uddannelsesmæssig baggrund ved-

kommende har. Derudover bør der være en retvisende titel på hvert programpunkt, eventuelt suppleret 

med en yderligere beskrivelse af indholdet af programpunktet. 

De aktiviteter, der kan støttes, skal have specifik sundhedsfaglig karakter. Det betyder, at indholdet af 

programmet skal være faglige indlæg om sygdomme, sygdomsområder, lægemidler, behandlingsmeto-

der, faglige kongresser eller symposier. Som udgangspunkt skal arrangementet have et videreuddan-

nelsesmæssigt sigte i relation til for eksempel behandlingsmetoder, lægemidler og sygdomme/syg-

domsområder.  

 

Sponsorater til kurser, som samtidig kan udbydes til andre faggrupper end sundhedspersoner, og hvor 

indholdet ikke kan betragtes som ”fagligt” for sundhedspersoner i overensstemmelse med ENLI’s regler, 

tillades ikke. Som eksempler på sådanne arrangementer, der ikke kan støttes, er kurser i økonomi-

styring, organisationsudvikling, ledelse, drift af praksis samt it-kurser, samarbejdskurser, coaching, li-

gesom der ikke kan ydes støtte til kurser i komik/underholdning, politiske indlæg eller kurser i kom-

munikation og undervisning i at lære at undervise.  

 

Lægemiddelvirksomheder kan godt støtte et arrangement, der har elementer, der ikke er ”specifikt fag-

lige”, hvis det er de rent faglige oplæg, der er det centrale ved arrangementet. Et eksempel kunne være, 

hvis et årsmøde omhandlende en sygdom, hvor dagen afsluttes med afholdelse af en generalforsamling 

eller anden form for interne drøftelser.  

 

Sponsering af hospitaler, organisationer eller (medicinske) selskabers administrative og interne ak-

tiviteter kan som udgangspunkt ikke accepteres ifølge reglerne. Som eksempler kan nævnes uddan-

nelse i ikke sundhedsfaglige emner, planlægningsmøder, personalefester mv.  

 

For så vidt angår online møder, vil disse ligeledes være omfattet af kravet om faglighed mv. Det vil 

derudover altid bero på en konkret vurdering, hvorvidt det indhold, der gives adgang til online, vil være 

reklame. Det vil her være af betydning, om det er lægemiddelvirksomheden, der udvælger specifikke 

indlæg, eller om det er hele programmet fra tredjepart, der gives adgang til. Er der tale om live trans-

missioner, vil disse som udgangspunkt blive sidestillet med fysiske møder. Det vil dog altid være virk-

somhedens ansvar at sikre, at der ikke er materiale, som kan udgøre ulovlig reklame for virksomhedens 

lægemidler, herunder prælancering og off-label. For yderligere informationer om onlinemøder og live-

transmissioner henvises til vejledningen til ENLI´s Reklamekodeks: www.enli.dk/regler. 
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Det er som udgangspunkt tilladt at have relevant praktisk mødeudstyr, såsom kuglepenne, papir-

blokke el. lign. ved faglige symposier, konferencer, kongresser el. lign. (både egne og 3. parts arrange-

menter.  

• For 3. parts arrangementer (sponsorater) gælder, at mødeudstyret skal være helt uden bran-

ding for lægemiddelvirksomheden (hverken virksomheds- eller produktbrand, hverken med 

navn eller logo). Anvendelse af fællesnavn er også omfattet af forbuddet mod produktbranding. 

Det præciseres, at hotel- eller kongresnavne ikke opfattes som branding i denne forbindelse.  

• For de arrangementer, som virksomhederne selv har organiseret gælder, at mødeudstyret gerne 

må have virksomhedsbrand (virksomhedsnavn og/eller logo) – men fortsat uden produkt-

brands (hverken sær- eller fællesnavn). Det er endvidere tilladt at påføre navnet på et sygdoms-

område (f.eks. onkologi, diabetes, kardiologi el. lign).  

• Kuglepenne og papirblokke, der udleveres i konferenceposer/-tasker må ikke være branded 

med virksomheds- eller produktnavn, ligesom forbuddet mod udlevering af mødeudstyr ved ud-

stillingsstande er absolut.  

• Under forudsætning af, at ovenstående kriterier er overholdt, er følgende eksempler på tilladt 

relevant praktisk mødeudstyr: Kuglepenne, skriveblokke, kongresmapper eller -poser, nøgle-

snor til adgangskort el. lign.  

 

5. Forplejning 

Niveauet for en rimelig repræsentation (herunder forplejning) vurderes altid i forhold til det konkrete 

arrangement. Således gælder, at der alene til arrangementer med minimum to timers fagligt indhold fra 

lægemiddelvirksomhedens side kan knyttes tilbud om middag eller lignende tilbud om egentlig bespis-

ning, kaffe, te, vand, frugt mv. er dog undtaget reglen om minimum to timers fagligt indhold. 

Hvis et sponsorat helt eller delvist kan dække udgifter til forplejning, skal disse beløb udspecificeres i 

et vedlagt budget. Se eksempel på side 13. Det skyldes, at lægemiddelvirksomhederne alene må støtte 

bespisning, hvis frokosten ikke overstiger 400 kr., og middagen ikke overstiger 700 kr. for arrangemen-

ter i Danmark. Derudover gælder der et generelt beløbsloft for samlet forplejning ved heldagsmøder på 

1.200 kr. i Danmark. Priserne er inkl. moms og drikkevarer. For de virksomheder, der er tilsluttet ENLI, 

er det et krav, at såfremt de betaler for eller sponserer mødepakker, skal disse altid udspecificeres, 

så det er muligt for ENLI at se, hvad prisen for morgenmad, frokost og middag er, samt øvrig forplejning 

i løbet af dagen. 

De nævnte beløbslofter gælder som nævnt for måltider i Danmark. Ved måltider i andre europæiske 

lande gælder de beløbslofter, der er fastsat herfor af lægemiddelbrancheorganisationerne i disse lande. 

Se mere herom på ENLI´s hjemmeside. 

Det er ikke tilladt for en virksomhed delvist at betale for forplejning, såfremt den samlede forplejning 

dermed vil overstige det tilladte beløb, eksempelvis ved, at det resterende beløb betales ved deltagerens 

egenbetaling. Eksempelvis må en virksomhed ikke betale 500 kr. for en middag, hvis der derudover er 

en egenbetaling på 300 kr. I så fald, vil den samlede pris for middagen (800 kr.) overstige det tilladte 

beløbsloft på 700 kr.  
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6. Repræsentation 

Lægemiddelvirksomhederne må i tilknytning til sponsorstøtte til en faglig aktivitet tilbyde sundheds-

personer repræsentation i form af rejser, måltider, ophold og tilmeldingsgebyrer. Alle former for re-

præsentation, der ydes til sundhedspersoner, skal være på et rimeligt niveau, og må ikke være ekstra-

vagant eller luksuriøst. Samtidig skal repræsentationen være begrænset til hovedformålet med arran-

gementet og bør være tidsmæssigt underordnet i forhold til den faglige aktivitet. Det afgørende er her, 

hvad der er trækplastret for arrangementet; er det forplejningen eller det faglige indhold. Det vil f.eks. 

ikke være acceptabelt at servere en sandwich til et møde, der blot har en varighed på 15 min. 

 

Lægemiddelvirksomheder må ikke yde støtte til, at en sundhedsperson, i forbindelse med eksempelvis 

en kongresdeltagelse, får forlænget sit ophold på kongresstedet for at holde ferie. En anmodning fra 

en sundhedsperson til en lægemiddelvirksomhed om at ændre ud- eller hjemrejsen på denne baggrund, 

skal derfor afvises af lægemiddelvirksomheden. Såfremt en sundhedsperson, på grund af private for-

hold, ikke ønsker at rejse enten ud eller hjem i tilknytning til det faglige arrangement, vil en lægemid-

delvirksomhed ikke kunne betale for transportudgifter hverken til eller fra den faglige aktivitet. Hvis en 

ændring af ud-/hjemrejse ønskes på grund af et andet fagligt arrangement, kan dette alene accepteres, 

såfremt det andet arrangement er tilstrækkeligt fagligt i sig selv til, at lægemiddelvirksomheden også 

ville kunne støtte dette.  

 

Hoteludgifter kan alene sponseres, hvis arrangementets udstrækning nødvendiggør overnatning på et 

hotel. Hvis et arrangement er under seks timers varighed, bør det kunne planlægges uden, at hotelop-

hold er nødvendigt. Hvis en overnatning er nødvendig, bør der være faglige aktiviteter både dagen før 

og dagen efter overnatningen.  

 

En lægemiddelvirksomhed må ikke yde nogen form for repræsentation til deltagerens ledsager. Hvis 

en lægemiddelvirksomhed har støttet en sundhedspersons deltagelse i et arrangement, må invitationen 

ikke inkludere ledsagere, heller ikke selvom sundhedspersonen/ledsageren betaler sine egne udgifter 

forbundet med arrangementet. Således må lægemiddelvirksomheden heller ikke agere ”rejsebureau” 

for medfølgende ægtefæller/partnere. Det betyder, at en lægemiddelvirksomhed ikke må booke flybil-

letter mv. til medfølgende ægtefæller/partnere, uagtet at lægemiddelvirksomheden ikke afholder om-

kostningen til selve billetten.  

  

Betaler en lægemiddelvirksomhed for transport, enten direkte, eller via et sponsorat, skal det altid ske 

på et rimeligt niveau, der skal tage hensyn til, i hvilken sammenhæng sundhedspersonen rejser. Rime-

lighedsbetragtningen skal vurderes ud fra, om sundhedspersonen er inviteret af en lægemiddelvirksom-

hed til at deltage i et fagligt arrangement, eller om sundhedspersonen rejser i forbindelse med, at 

han/hun er hyret som konsulent til at levere en faglig ydelse til virksomheden.  

 

Som udgangspunkt vil alle rejser med tog anses for at være på rimeligt niveau, uanset valg af ”klasse”. 

Flyrejser til faglige arrangementer (hvor sundhedspersonen er inviteret til) i Europa skal som hovedre-

gel ske på økonomiklasse, mens flyrejser til faglige arrangementer til oversøiske destinationer som ho-

vedregel skal ske enten på økonomiklasse eller på ”udvidet” økonomiklasse. Såfremt der betales for fly-

rejser til konsulenter, der leverer faglige ydelser, f.eks. som oplægsholder, skal disse som hovedregel 

ske enten på økonomiklasse eller på ”udvidet” økonomiklasse. Hvis særlige logistiske forhold begrunder 
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det, kan ovennævnte udgangspunkt dog på baggrund af en konkret vurdering af logistik, pris, klasse og 

eventuelle alternative løsninger fraviges og flyrejser på højere klasse end angivet ovenfor kan accepte-

res. 

 

 

7. Mødesteder 

Det faglige arrangement skal finde sted på et mødested, der er passende i forhold til aktivitetens hoved-

formål. Dette betyder, at mødestedet skal udgøre en passende ramme for det konkrete møde.  Fagfrem-

mede steder, såsom bådfarter, museer mv., kan derfor ikke benyttes, medmindre disse steder har se-

parate, velegnede mødefaciliteter.  

 

Derudover må mødestedet ikke være kendt for sine underholdningsfaciliteter eller være ekstrava-

gant eller luksuriøst. Udgangspunktet i ENLI's regler er, at der er forbud mod at anvende 5-stjernede 

hoteller, gourmetrestauranter, slotte, herregårde, palæer, godser, golfhoteller, ski- og badehoteller (i 

sæsonen), bådfarter m.v.  

 

Det er i den forbindelse ikke afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement rent faktisk får adgang 

til de pågældende fritids- og underholdningsaktiviteter eller i øvrigt får luksuriøs forplejning. Det afgø-

rende er, om det planlagte mødested i almindeligt omdømme er ”kendt” for sine underholdningsfacili-

teter, er ekstravagant og/eller luksuriøst. 

 

Der vil altid være tale om en konkret vurdering af mødestedets legitimitet i forhold til det enkelte møde, 

hvor der blandt andet ses på mødets logistik og krav til faciliteter.  

 

Det er muligt at søge i fritekstfeltet på ENLI´s hjemmeside, såfremt man ønsker at se, om der tidligere 

er truffet afgørelse om brug af specifikke mødesteder. 

 

8. Underholdning 

Lægemiddelvirksomheder må ikke give støtte til arrangementer, dele af arrangementer eller deltagelse 

i arrangementer, der rummer nogen form for underholdningsaktivitet eller anden ikke–faglig aktivi-

tet. Lægemiddelvirksomheder må derfor ikke via et sponsorat dække udgifter til musik, underholdning 

el.lign. i forbindelse med for eksempel en middag. Lægemiddelvirksomheder må desuden ikke selv ar-

rangere eller sponsere sundhedspersoners deltagelse i underholdningsaktiviteter.  

 

Økonomisk støtte til et arrangement, der indeholder underholdning må således alene finde sted, hvis 

underholdningsaktiviteten udtrykkeligt er finansieret på anden vis end af lægemiddelvirksomhedens 

sponsorat, eksempelvis ved deltagernes egenbetaling. Det skal udtrykkeligt fremgå, for eksempel ved, 

at registreringsgebyret differentierer mellem sociale aktiviteter (åbningsceremoni, gallamiddag etc.) og 

det faglige program. 

 

For yderligere information om underholdning, herunder sondringen mellem primær og sekundær un-

derholdning, henvises til vejledningen til Reklamekodekset. Vejledningen kan findes på 

www.enli.dk/Regler/Reklamekodeks. 
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9. Udstilling 

Ønsker man, at der i forbindelse med et møde skal være et standområde, og at lægemiddelvirksomheder 

skal kunne købe udstillingsstande her, er det vigtigt at se på kvadratmeterprisen.  

ENLI ser en udstillingsstand som køb af en reklameplads. Betales der derimod mere end markedspris 

for en reklameplads, vil ENLI se på købet som om, at lægemiddelvirksomheden også har givet et spon-

sorat til mødet. I sådanne tilfælde skal alle forholdene som listet ovenfor under ”sponsorater” overhol-

des. 

Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, hvilken pris man fastsætter pr. kvadratmeter for udstil-

lingsstande.  

 

Hvorvidt der er tale om køb af en udstillingsstand eller køb af et reelt sponsorat afhænger af, om 

prisen kan anses for at afspejle det reelle køb af standpladsen, eller om det må anses for at være et beløb, 

der overstiger dette og derved bliver et sponsorat. Betales et større beløb, som må anses for at gå ud 

over omkostningerne og reklameværdien, vil betalingen blive vurderet som et sponsorat; se reglerne 

herom ovenfor. Prisen skal afspejle markedsprisen for en udstillingsstand, hvilket afhænger af, hvor 

mange dage, man benytter standpladsen, hvor mange sundhedspersoner, der deltager i arrangementet, 

og hvor store og dyre lokaler, der benyttes.  

 

Når prisen for en udstillingsstand pr. kvm skal vurderes, inkluderer det også moms og administrations-

gebyr. Eksternes administrationsgebyr, hvor gebyret ikke går til arrangøren selv, skal dog ikke medreg-

nes i kvadratmeterprisen. Eventuelt deltagergebyr til arrangementet for virksomhedens ansatte på 

standen samt forplejning hertil, skal heller ikke medregnes i kvadratmeterprisen.  

 

Kvadratmeterprisen udgør således den reelle standpris inkl. moms og evt. administrationsgebyr til ar-

rangøren. Som tommelfingerregel kan man regne med, at en kvadratmeterpris på 2.000 kr. inkl. 

moms og administrationsgebyr for et fuldt dagsarrangement, der foregår på et lejet, eksternt sted med 

ca. 50-80 deltagere, er acceptabelt. Der accepteres dog en højere kvadratmeterpris, hvis markedsprisen 

pga. deltagerantal eller lign. tilsiger det. ENLI har vendt spørgsmålet med Lægemiddelstyrelsen, og der 

er enighed om, at reklame (standplads) og sponsorat skal adskilles. Der må således ikke ligge et skjult 

sponsorat i kvadratmeterprisen. Der må dog altid indgå en udstillingsstand i sponsoratet. 

 

Hvis prisen alene afspejler køb af en standplads, er kravene efter ENLI’s regler alene, at programmet 

skal overvejende fagligt (som det også skal være ved et sponsorat), og at standområdet skal være sepa-

rat fra området, hvor de faglige oplæg foregår.  

Hvis der alene er købt en udstillingsstand til markedspris, vil ENLI ikke se på de øvrige forhold, som 

mødested, forplejning og underholdning, som der gøres ved et sponsorat. 

 

Det bemærkes endvidere, at lægemiddelvirksomheder ikke må medvirke til at afholde konkurrencer på 

standområder. Således må virksomheder ikke bidrage med spørgsmål/svar til en eventuel konkurrence, 

og standende må ikke i øvrigt blive inddraget i eventuelle konkurrencer, der afvikles af arrangøren.  

 

Se huskeliste i forbindelse med køb af udstillingsstand på side 16. 
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10. Q & A vedr.sponsorater 

For huskelister til ansøgning om sponsorater og udstillingsstande henvises til guidens bilag B-D. 

 

1. Skal der være en skriftlig aftale om sponsorat af et arrangement?  

SVAR: Ja, der skal foreligge et skriftligt dokument, hvor det fremgår, under hvilke betingelser, af-

talen er indgået mellem lægemiddelvirksomheden og arrangøren. Lægemiddelvirksomheden skal 

indsende aftalen/kontrakten samt det tilhørende budget, når der foretages anmeldelse af sponso-

ratet til ENLI.  

 

2. Skal der være en skriftlig aftale om sponsorat til deltagelse i sundhedspersoners delta-

gelse i et arrangement? 

SVAR: Ja, se svaret ovenfor under sponsorat til arrangement. 

 

3. Hvad kan man søge sponsorater til?  

SVAR: Lægemiddelvirksomhederne må støtte efteruddannelse for sundhedspersoner. Det kan være 

i form af eksempelvis foredrag, kurser, gå-hjem-møder, årsmøder, kongresser o. lign. Se eksempel 

på tilladte/ikke tilladte udgifter i budgettet på side 13. 

Sponsorater fra lægemiddelvirksomheder må alene gå til de omkostninger, som I rent faktisk har 

til efteruddannelsesaktiviteten, dvs. de faktiske, dokumenterbare omkostninger. Husk stadig, at 

disse skal være på et rimeligt niveau; så ingen luksuriøse forhold. Omkostninger, der kan støttes, 

kan eksempelvis være: 

 

• Lokaleleje i forbindelse med arrangementet 

• Leje af teknik/AV-udstyr i lokalerne 

• Konferencemateriale til distribution til deltagerne 

• Omkostninger til oplægsholdere (honorar, rejser, indkvartering, forplejning) 

• Måltider i forbindelse med faglige møder, når arrangementet også støttes på anden vis 

• Annoncering mv. af arrangementet 

 

 

4. Er der noget, som lægemiddelvirksomhederne ikke kan sponsere i henhold til ENLI´s reg-

ler?  

SVAR: Ja, det er der. Lægemiddelvirksomhederne må kun yde økonomisk støtte til specifikke faglige 

møder eller andre faglige aktiviteter. Planlægningsmøder og kurser, der også kan være relevante 

for andre faggrupper end sundhedspersoner, kan derfor som udgangspunkt ikke sponseres af læ-

gemiddelvirksomheder. 
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Lægemiddelvirksomheder må endvidere ikke sponsere faglige arrangementer, hvor forplejning 

(mad og drikke) er den eneste reelle udgift, der søges om støtte til, da virksomhederne kun må 

betale for forplejning, såfremt de også støtter andre faglige elementer i arrangementerne, eksem-

pelvis foredragsholdernes honorarer, lokaleleje mv. 

Det er ikke tilladt for lægemiddelvirksomhederne at sponsere arrangementer eller programpunk-

ter, som er af social karakter eller som har sociale indslag/underholdning på programmet. 

 

5. Kan man søge om sponsorater til afholdelse af eller deltagelse i møder, der foregår i ud-

landet?  

SVAR: Ja, lægemiddelvirksomheder må gerne støtte faglige aktiviteter uden for Danmark, hvis:  

 

• De fleste af de inviterede kommer fra udlandet, og de fleste inviteredes oprindelseslandes pla-

cering gør det væsentligt mere fordelagtigt at afholde aktiviteten i et andet land af logistiske 

årsager, eller  

 

• Det som følge af placeringen af den relevante ressource eller ekspertise, som er genstand eller 

tema for aktiviteten, gør det væsentligt mere fordelagtigt at afholde aktiviteten i et andet land 

af logistiske årsager.  

 

 

6. Kan man ansøge om et sponsorat til et fagligt arrangement, der afholdes på et ekstrava-

gant hotel?  

SVAR: Hvis I ønsker økonomisk støtte fra lægemiddelvirksomheder til jeres faglige møder, bør I 

undgå at benytte mødesteder, der er kendt for deres ekstravagance, da virksomhederne ikke må 

støtte arrangementer, der kan sende et signal om luksus.  

 

Der er som udgangspunkt et forbud mod at anvende 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter, 

slotte, herregårde, godser, palæer, golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), bådfarter m.v.  

 

Det skal dog pointeres, at der skal ses på det enkelte arrangements forhold, og at logistikken i nogle 

tilfælde godt kan begrunde brug af eksempelvis 5-stjernet hoteller, hvis der ikke er mulighed for at 

afholde arrangementet på andre mødesteder.  

 

 

7. Må man medbringe sin ægtefælle til sponserede arrangementer?  

SVAR: Lægemiddelindustrien må ikke give sponsorater, betale for middage, flybilletter el.lign. til 

deltagernes ægtefæller. Sponsorater må alene gives til sundhedspersoner, som det faglige møde er 

relevant for. Lægemiddelvirksomheder må heller ikke agere rejsebureau eller booke billetter for 

ægtefæller mv.  
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8. Kan man ansøge om sponsorstøtte til underholdning?  

SVAR: Nej, lægemiddelindustrien må ikke sponsere programpunkter, som er af social karakter el-

ler som har sociale indslag/underholdning på programmet. Forbuddet gælder både underholdning 

i forbindelse med det faglige program og i forbindelse med efterfølgende middage.  

 

9. Hvorfor skal der fremlægges et budget i forbindelse med ansøgning om et sponsorat?  

SVAR: Et budget er nødvendigt for, at lægemiddelvirksomhederne kan se og dokumentere over for 

ENLI, at de udelukkende sponserer rent faglige aktiviteter, samt at eventuel forplejning og øvrig 

repræsentation er i overensstemmelse med ENLI´s regler.  

 

10. Er man nødt til at udspecificere beløbene til forplejning, hvis der er angivet en samlet 

mødepakkepris i budgettet?  

SVAR: Ja. Der er indført beløbslofter for den forplejning, som lægemiddelvirksomheder må betale 

for i forbindelse med faglige møder, så det er vigtigt, at virksomhederne kan se, at disse beløbslofter 

er overholdt. Det er således ikke tilstrækkeligt i budgettet at skrive forplejning til 25 personer á 

770 kr. Lægemiddelvirksomheden skal kunne se, hvad beløbet præcist dækker over.   

 

11. Skal et eventuelt overskud fra et arrangement tilbagebetales til sponsorerne? 

SVAR: Ja, hvis arrangøren af mødet er sundhedspersoner. Det skyldes, at der er regler for, hvad 

lægemiddelvirksomheder må betale til sundhedspersoner. Hvis det, efter mødet er afviklet, viser sig, 

at der var lavere udgifter end forventet, skal overskuddet tilbagebetales til sponsorerne, da der ikke 

må ydes generel økonomiske støtte til individuelle sundhedspersoner. 

Er arrangøren derimod en kommerciel virksomhed (et kommunikationsbureau, en avis el.lign.), vil 

et eventuelt overskud alene ses som profit for denne virksomhed, hvilket ikke reguleres af ENLI’s 

regler. 
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Bilag A:  Eksempel på budget 

Indtægter Antal  à Beløb 

Arrangørens egen finansiering, f.eks. fra kontingenter 1 30.000 30.000 

Deltagerbetaling 100 800 110.000 

Sponsorer/udstillere 15 10.000 150.000 

Evt. øvrig finansiering 1 10.000 10.000  

I alt   300.000 

 

Udgifter  Antal  à Beløb 

Lokaleleje 2 40.000 80.000 

Teknisk udstyr 1 15.500 15.500 

Tryk og layout - invitation og program 1 10.000 10.000 

Navneskilte og kopiering af undervisningsmateriale 100 50 5000 

Annoncering af arrangementet 2 5.000 10.000 

Udsendelse af invitation 100 40 4.000 

Moderator 1 5.000 5.000 

Honorar til oplægsholder  

(kun penge, ikke blomster, vin el.lign.) 

2 5.000 10.000 

Oplægsholderes transportudgifter på økonomiklasse 5 3000 15.000 

Pris til bedste abstract/poster1 1 13.000 13.000 

Frokost  100 250 25.000 

Eftermiddagskaffe og frugt 100 75 7.500 

Middag (uden underholdning) 100 600 60.000 

I alt   260.000 

 

Udgifter - der ikke må sponseres  Antal  à Beløb 

Underholdning f.eks. dj, live musik 1 15.000 15.000 

Gave til oplægsholder f.eks. vin, blomster, chokolade 5 1.000 5.000 

Udgifter til ikke faglige oplæg 2 10.000 20.000 

Udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder                     

(anses for driftstilskud og kan derfor ikke sponseres) 

   

I alt   40.000 

HUSK: Evt. overskud skal til tilbagebetales til sponsorerne 

 

 
1 Hvis der uddeles priser/legater til bedste abstract/poster, må denne pris alene gå til faglige formål, hvis prisen 
er finansieret af lægemiddelvirksomheder. Dette betyder, at prisen/pengene kun må bruges til faglig efteruddan-
nelse af sundhedspersoner. Hvis prisen skal bruges til f.eks. en kongresrejse eller deltagelse i faglig efteruddan-
nelse i Danmark skal udgifter til hotel, transport og forplejning være på et rimeligt niveau, og forplejning må ikke 
overstige beløbslofterne. Se afsnittet ovenfor om forplejning.  
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Bilag B: Huskeliste i forbindelse med ansøgning om sponsorater hos læge-

middelvirksomheder til afholdelse af et fagligt arrangement 

 

Når man skal ansøge om et sponsorat hos lægemiddelvirksomheder til afholdelse af et fagligt arrange-

ment, skal man huske at oplyse følgende til den virksomhed, man ansøger om et sponsorat hos:  

 

 Hvem er målgruppen for arrangementet – kun sundhedspersoner eller kommer der også andre 

faggrupper? 

 Er programmet overvejende fagligt? – lægemiddelvirksomheden skal ud fra titlerne i program-

met kunne se, om det pågældende programpunkt er sundhedsfagligt 

 Hvor mange deltagere forventes der til arrangementet? 

 I hvilket tidsrum varer arrangementet? 

 Hvor skal arrangementet afholdes? (husk reglerne for valg af mødesteder, ingen 5* hoteller eller 

slotte/herregårde mv.) 

 Hvor meget udgør lokaleleje, honorar til oplægsholdere mv.? 

 Hvis sponsoratet dækker transportudgifter til oplægsholder, skal det fremgå hvilken klasse, der 

rejses på i forbindelse med flyrejser 

 Bliver der serveret mad/drikke undervejs? Husk at udspecificere de enkelte udgiftsposter i bud-

gettet, således at det er klart for virksomhederne, hvad prisen for morgenmad, frokost og mid-

dag er, samt øvrig forplejning i løbet af dagen.  

 Hvis der betales for overnatning – hvor skal gæsterne overnatte, og hvad er prisen pr. overnat-

ning pr. person? 

 Kommer der nogen former for underholdning eller sociale aktiviteter? Underholdning skal altid 

være finansieret ved deltagernes egenbetaling. Dette skal i givet fald fremgå tydeligt af invitati-

onen 

 Husk at vedlægge et udspecificeret budget (se eksempel på budget på side 13) 

 Husk, at et eventuelt overskud skal tilbagebetales til sponsorerne, hvis arrangørerne er sund-

hedspersoner. Dette bør fremgå af kontrakten.  
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Bilag C: Huskeliste i forbindelse med ansøgning om sponsorat hos lægemid-

delvirksomheder til deltagelse i et fagligt arrangement 
 

Når man skal ansøge om et sponsorat hos lægemiddelvirksomheder til deltagelse i et fagligt arrange-

ment, skal man huske at oplyse følgende til den virksomhed, man ansøger om et sponsorat hos:  

 Hvem er målgruppen for arrangementet? – er det kun sundhedspersoner, eller kommer der også 

andre faggrupper. 

 I hvilket tidsrum varer arrangementet? 

 Hvor mange deltagere forventes der til arrangementet? 

 Er programmet overvejende fagligt? – lægemiddelvirksomheden skal ud fra titlerne i program-

met kunne se, om det pågældende programpunkt er sundhedsfagligt. 

 Mødestedet, hvor skal arrangementet afholdes? (husk reglerne for valg af mødesteder, ingen 5* 

hoteller eller slotte/herregårde mv .) 

 Ansøges der om sponsorat for transportudgifter, skal det angives, hvilken klasse der rejses på, 

hvis der rejses med fly.  

 Hvornår er der ud- og hjemrejse?  

 Dækker sponsoratet også mad/drikke, skal prisen for de enkelte måltider samt den samlede for-

plejning pr. dag oplyses. Vær opmærksom på, at der er forskellige beløbsgrænser afhængigt af 

hvilket land, det pågældende arrangement afholdes i. Se de europæiske beløbsgrænser på 

ENLI.dk. 

 Søges der om sponsorat til overnatning, skal det angives, hvor denne afholdes, og hvad prisen er 

pr. overnatning. (Husk reglerne for valg af mødested, ingen 5* hoteller, slotte/herregårde mv.) 

 Kommer der nogen former for underholdning eller sociale aktiviteter? Underholdning skal altid 

være finansieret ved deltagernes egenbetaling.  

 Betales der for et registreringsgebyr? Undersøg, om der f.eks. er inkluderet abonnementer til 

tidsskrifter, adgang til sociale events, forplejning el.lign.   
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Bilag D: Huskeliste i forbindelse med salg af udstillingsstande til lægemid-

delvirksomheder i forbindelse med et fagligt arrangement 

 

Når man skal sælge en udstillingsstand til en lægemiddelvirksomhed i forbindelse med et fagligt arran-

gement, skal man huske at oplyse følgende til den virksomhed, man kontakter:  

 Er programmet overvejende fagligt? – lægemiddelvirksomheden skal bl.a. ud fra titlerne i pro-

grammet kunne se, om det pågældende programpunkt er sundhedsfagligt. 

 Hvor mange deltagere forventes der til det pågældende arrangement? 

 Hvilket tidsrum varer arrangementet, og hvor mange dage er der udstillingsstande? 

 Hvor skal arrangementet afholdes? (Reglerne for valg af mødesteder gælder ikke, såfremt der 

alene købes en udstillingsstand til markedspris). 

 Hvad er kvadratmeterprisen inkl. moms? (der skal ikke indgå eventuelt deltagergebyr for virk-

somhedens medarbejdere, forplejning mv. i denne pris). 

 Hvis kvadratmeterprisen er over 2.000 kr. inkl. moms, kan der være tale om et sponsorat og man 

skal derfor benytte bilag B. Vær derfor opmærksom på, om der alene er tale om salg af en udstil-

lingsstand, eller om der også er tale om ansøgning af et egentligt sponsorat.  

 Er udstillingsstandene holdt adskilt fra det område, hvor det faglige program afholdes? 

 Er det kun sundhedspersoner, der har adgang til udstillingsstandene? 


