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x        xxxxx 
x        xxxxx 
x        xxxx         x 

København, den 28. januar 2015 
 
 
Vedr.: Ab-2015-0150, ”Klinisk farmaci – medicingennemgang” - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af x        xxxxx 
den 14. januar 2015.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at sponsoratet på det foreliggende 
grundlag ikke var dokumenteret i overensstemmelse med ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens 
kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen 
blev derfor sendt i høring første gang den 15. januar 2015. 
 
x        xxxxx har den 28. januar 2015 svaret i sagen 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 
er overtrådt: 

 Reklamekodeksets 23, stk. 4  
 

Begrundelse: 
Det følger af reklamekodeksets § 13, stk. 1, 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, idet alene aktiviteter af ren faglig karakter kan støttes, jf. § 13, stk. 1, litra b.  
 
Af de anmeldte forhold fremgik, at x        xxxxx sponsorer 162.000 kr. til arrangementet, som er udregnet 
på baggrund af 18 tilmeldte kursister á en kursuspris på 9.000 kr., hvoraf konferencepakken for 1½ døgn 
udgør 2.032 kr.  
 
x        xxxxx har i deres høringssvar oplyst, at de 9.000 kr. dækker over 2.685 kr. til en konferencepakke: 
 

 
 
Herudover tager Pharmakon 1.035 kr. i kursusadministration for hvert kursus samt 250 kr. pr. kursist til 
dækning af diverse materialer.  Den resterende del af prisen pr. kursist (5030 kr.) går til at betale oplægs-
holdere, såsom honorar og kørsel. 
 
Granskningsmandspanelet har på denne baggrund ingen bemærkninger til det anmeldte sponsorats over-
ensstemmelse med reklamekodeksets regler. 
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Granskningsmandspanelet har på baggrund af ovenstående vurderet, at anmeldelsen ikke har været til-
strækkelig oplyst, jf. reklamekodeksets § 23, stk. 4, hvorefter det er virksomheden har pligt til at sikre, at 
anmeldelsen er fuldt oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. Det har således ikke på det anmeldte 
grundlag været muligt for granskningsmandspanelet at bedømme, om mødet lever op til reglerne i rekla-
mekodekset.  
 
Da der er tale om en administrativ overtrædelse, jf. § 2, stk. 1 i Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI, 
har granskningsmandspanelet vurderet, at en høring ikke vil have indflydelse på sagens udfald. Idet den 
konkrete overtrædelse alene kan medføre en påtale, har granskningsmandspanelet på den baggrund truf-
fet afgørelse uden at foretage høring, jf. § 8, stk. 9 i Sagsbehandlingsregler for ENLI.  
 
Granskningsmandspanelet skal bemærke, at såfremt en overtrædelse af anmeldelsespligten vurderes til 
at være grov, åbenbart bevidst og gentagen, kan sanktionen stige til en administrativ bøde i intervallet 
15.000 - 30.000 kr., jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk.1. I den forbindelse skal gøres op-
mærksom på, at x        xxxxx tidligere har modtaget en påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 23, 
stk. 4 (jf. j.nr. Aa-2014-0216 af den 30. januar 2014). 
 
Afgørelse: 
x        xxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 23, stk. 4 og pålægges som følge heraf en 
påtale jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk.1. 
 
x        xxxxx pålægges endvidere øjeblikkeligt at ophøre med at anmelde aktiviteter og/eller materiale i 
strid med § 23 i reklamekodekset, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk.2.  
 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 10 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online 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 ankesagen tabes, og der maksimalt gives 
sanktion i form af påtale, pålægges et gebyr på 5.000 kr. plus moms, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for 
ENLI § 7, stk. 3. Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af An-
kenævnet, hvis ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte 
beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 2.  
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 

 
 


