Nyhedsbrev 4. december 2012
Repræsentation - ny praksis suspenderet
ENLI orienterede i nyhedsbrevet af 13. september
2012 om en afgørelse fra Sundhedsstyrelsen den 31.
juli 2012 vedrørende et symposium, der skulle afholdes i Sverige fra fredag kl. 12 til lørdag kl. 13.30. Med
afgørelsen skærpede Sundhedsstyrelsens ENLI’s praksis ved at vurdere, at repræsentationen, herunder
forplejning og overnatning, var i strid med reklamebekendtgørelsens § 21, stk. 1 (reklamekodeksets § 13,
stk. 7). Sundhedsstyrelsens begrundelse var, at repræsentationen ikke var nøje begrænset i forhold til
hovedformålet med mødet, herunder tidsmæssigt
underordnet. Sagen er nærmere beskrevet i nyhedsbrevet den 13. september 2012.
Efter drøftelse med medlemsvirksomhederne besluttede Lif at klage over afgørelsen til Ministeriet for
Sundhed og Forebyggelse ved brev af 13. november
2012. Lif har anmodet om, at klagen får såkaldt opsættende virkning, hvilket betyder, at afgørelsens
indhold suspenderes indtil klagen er behandlet.

1.6) ligger på ENLI’s hjemmeside og den tidligere
praksis herfra vedr. § 13, stk. 7 bliver indarbejdet i en
ny opdatering af vejledningen hurtigst muligt.
Virksomheder underlagt ENLI’s regler skal fortsat anmelde sine aktiviteter som hidtil.
ENLI er meget ked af den usikkerhed om rimelig repræsentation, som Sundhedsstyrelsens afgørelse har
skabt. Lif har inviteret ENLI til at give input til, hvorledes reglerne om rimelig repræsentation kan beskrives
med udgangspunkt i nævnets hidtidige praksis med
henblik på at foreslå en afklaring med departementet
og Sundhedsstyrelsen.
Sekretariatet besvarer som altid spørgsmål ved henvendelse på 3920 2575 (telefontid mellem kl. 9-15).

ENLI anerkender, at medlemsvirksomhederne har
haft store udfordringer med at efterkomme Sundhedsstyrelsens afgørelse. Der er skabt stor usikkerhed
om, hvilke faglige møde industrien fortsat kan afholde og sponsorere. ENLI har på baggrund af afgørelsen
vurderet alle anmeldte faglige arrangementer med
overnatning konkret og i lyset af Sundhedsstyrelsens
afgørelse, og efter de opdaterede kriterier i ENLI’s
vejledning til reklamekodekset ad § 13, stk. 7.
I lyset af Lif’s klage og formodningen om, at klagen
tillægges opsættende virkning, har ENLI besluttet at
suspendere nævnets kontrol af den nye praksis, indtil departementet har behandlet Lif’s klage. Således
vil ENLI’s kontrol vedr. reklamekodeksets § 13, stk. 7
tage udgangspunkt i nævnets hidtidige praksis, som
den fremgår af vejledningen til reklamekodekset version 1.6 fra den 28. juni 2012. Vejledningen (version
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