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Boehringer Ingelheim Danmark A/S 
Strødamsvej 52 
2100 København Ø 
 
xxxxx 
 

København, den 20. august 2012 
 
 
 
Vedr.: Ab-2012-3412, Sponsorat til kurset: ”Atrial Fibrillation Clinic Network” - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående sponsorat anmeldt af Boehringer Ingelheim Danmark 
A/S den 02. juli 2012 til kontrol.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at sponsoratet til kurset ”Atrial Fibril-
lation Clinic Network” stred mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende re-
klame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i hø-
ring den 10. juli 2012.  
 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S (Boehringer) har den 6. august svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt: 
 

  Reklamekodeksets § 13, stk. 2. 
 
Begrundelse: 
Det følger af § 13, stk. 1 i Lægemiddelindustriens kodeks for reklame mv. for lægemidler rettet mod 
sundhedspersoner (reklamekodekset), at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsper-
son 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, herun-
der som sponsor.  
 
Af reklamekodeksets § 13, stk. 2 fremgår, at lægemiddelvirksomheder har pligt til at sikre sig i kontrakten 
med en tredjepart, at det skal fremgå af invitationen til deltagerne, at der er ydet sponsorstøtte til aktivi-
teten. Dette fremgår hverken af det anmeldte tilsagn om sponsorstøtte eller det anmeldte program. 
 
Boehringer oplyser i sit høringssvar, at grunden til, at det ikke fremgår af programmet, at Boehringer er 
sponsor af arrangementet er, at det endnu ikke er fastlagt, hvor mange og hvilke sponsorer, der vil støtte 
arrangementet. Når dette bliver afklaret, vil det komme til at fremgå af programmet, at Boehringer støt-
ter arrangementet økonomisk. 
 
På baggrund af høringssvaret er det Granskningsmandspanelets vurdering, at formålet med betingelsen i 
§ 13, stk. 2 fortsat ikke er opfyldt. Deltagerne skal på tidspunktet, hvor de modtager en invitation til ar-
rangementet have mulighed for at se, om arrangementet er støttet af lægemiddelindustrien eller ej. 
Det fremgår ikke af det anmeldte program, at arrangementet er sponseret af lægemiddelindustrien. Der-
udover er det en betingelse for deltagelse i arrangementet, at deltagerne selv betaler et beløb på 2000,- i 
tilmeldingsgebyr. Dette tilmeldingsgebyr samt det faktum at det på ingen måde fremgår af programmet, 
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at arrangementet er sponseret af lægemiddelindustrien bevirker, at betingelsen i reklamekodeksets § 13, 
stk. 2 ikke er opfyldt.  
 
Det bemærkes yderligere, at det fremgår af vejledningen til reklamekodeksets § 13, stk. 2, at ENLI i kon-
krete tilfælde har vurderet betingelsen som opfyldt, hvis det på anden vis blev annonceret tydeligt over 
for deltagerne. Er det, som Boehringer anfører i høringssvaret, ikke muligt for arrangøren konkret at fast-
slå, hvilke og hvor mange sponsorer, der støtter arrangementet, kan invitationen/programmet indeholde 
en oplysning som fx: ”Arrangementet er sponseret af lægemiddelindustrien”. Vigtigst er, at formålet med 
bestemmelsen i stk. 2 omkring angivelse af sponsorer i invitationen er opfyldt, nemlig at deltagerne kan 
se og forholde sig til, at arrangementet er støttet af lægemiddelvirksomheder.  
 
Afgørelse: 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 2 og på-
lægges som følge heraf sanktioner. 
 
Sanktion:  

 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 13, stk. 2 for manglende opfyldelse af oplysningskra-
vet, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 5, stk. 1, litra b.  

  Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at Boehringer Ingelheim Danmark A/S ikke har til 
hensigt at gentage overtrædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2. 

 
Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. 
 
Ankevejledning: 
Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 9 stk. 1.  
 
Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via www.enli.dk <http://www.enli.dk>. 
 
Fristen regnes fra den dag, hvor afgørelsen er afsagt, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Week-
end- 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 derimod tabes, pålægges et 
gebyr på 5.000kr. plus moms. 
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  
 
Kopi af nærværende skrivelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. 
 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Malene Abildstrøm 
Juridisk granskningsmand 

 
 


