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Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 7. 
2300 København S 
 
XXXXXXXXXXXXXx 
 

København, den 8. oktober 2012 
 
 
 
Afgørelse vedr. KO-2012-4528 - klage over sponsorat af ditapotek workshop den 26. marts 2012 . 
 
 

Granskningsmandspanelet har dags dato truffet følgende afgørelse i sagen om Sandoz’ deltagelse i 
ditapotek workshop afholdt i DGI-Byen den 26. marts 2012.  
 
Resumé: 
Granskningsmandspanelet finder, at Sandoz A/S har overtrådt reglerne i reklamekodeksets § 13, stk. 9.  
 
Baggrund: 
Granskningsmandspanelet pålagde den 21. marts 2012 i sagen Aa-2012-1470 Sandoz en bøde på 30.000 
kr. for anmeldelse af et sponsorat i strid med reklamekodeksets regler samt at aflyse sponsoratet eller 
ændre mødestedet, så arrangementet blev gennemført i overensstemmelse med reglerne på området. 
Sandoz bekræftede ved brev af den 23. marts 2012, at de havde aflyst sponsoratet og deres deltagelse i 
arrangementet den 26. marts 2012 i DGI-Byen. 
 
Den 19. september 2012 modtog granskningsmandpanelet en indberetning om, at en sundhedsperson 
havde deltaget i et ditApotek arrangement i DGI-Byen den 26. marts 2012, et arrangement hvor Sandoz 
efter det oplyste havde indlæg om sine lægemidler. Den pågældende sundhedspersonen har ønsket at 
være anonym under sagen, men vedkommendes identitet er kendt af ENLI. Granskningsmandspanelet 
besluttede på baggrund af indberetningen at tage sagen op af egen drift, jf. Samarbejdsaftalen om ENLI § 
6, stk. 4 og sendte sagen i høring hos Sandoz den 19. september 2012, jf. ENLI's sagsbehandlingsregler § 8. 

 
Sandoz har ved brev af den 4. oktober 2012 svaret i sagen. Det fremgår heraf, at Sandoz efter afgørelsen 
aflyste sponsoreringen af honorar til foredragsholder overlæge Thor Brygge. Det lykkedes imidlertid ar-
rangøren, ditApotek, at gennemføre arrangementet efter det planlagte program, med Thor Brygge som 
indlægsholder uden Sandoz’ sponsorat, og samtidig fastholdt arrangøren programmet med indlæg af 
Sandoz. 
 
Sandoz mener på denne baggrund, at deres deltagelse ikke har været i strid med reklamekodeksets § 13, 
idet de ikke har ydet nogen form for økonomisk støtte eller sponsorat i forbindelse med deltagelse i ar-
rangementet. 
 
Granskningsmandspanelet tog herefter sagen op til afgørelse.  
 
Granskningsmandspanelets vurdering og afgørelse: 
Det følger af § 13, stk. 1 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sund-
hedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af betaling af de direkte udgifter til 
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kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, 
herunder som sponsor.  
 
Det fremgår af vejledningen til bestemmelsen, at et sponsorat kan bestå af flere elementer, ud over af-
holdelse af udgifter til tredjeparts indlæg også virksomhedens afholdelse af egne indlæg som fx et sympo-
sium.  
 
Det er granskningsmandspanelet vurdering, at dette også er anerkendt af Sandoz, idet Sandoz under den 
første sag, Aa-2012-1470, oplyste at deres sponsorat til ditApotek bestod af betaling af udgifterne til ind-
læg fra overlæge Thor Brygge samt to egne indlæg om Sandoz’ lægemidler. Efter modtagelse af gransk-
ningsmandspanelets afgørelse den 21. marts 2012 oplyste Sandoz endvidere, at de havde aflyst sponsora-
tet og deres deltagelse i arrangementet den 26. marts 2012 i DGI-Byen.  
 
Granskningsmandspanelet finder på denne baggrund, at Sandoz ved deltagelse i arrangementet den 26. 
marts 2012 som oplyst har sponsoreret et fagligt arrangement i strid med reklamekodeksets § 13, stk. 9.  
 
Granskningsmandspanelet anerkender, at Sandoz har foretaget handlinger til aflysning af sponsoratet ef-
ter modtagelse af afgørelsen i den første sag, men de skete handlinger har ikke været fuldt tilstrækkelige 
til at sikre den fulde overholdelse af afgørelsen og dermed reklamekodeksets regler. 
 
Afgørelse: 
Sandoz A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 9 og pålægges som følge heraf 
følgende sanktioner: 
 
Sanktion:  

- Bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af de etiske bestemmelser ved sponsorering af arrange-
ment i DGI-Byen, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 5, stk. 1, litra c.  

- Sandoz A/S pålægges at afgive underskrevet tilsagn om, at Sandoz A/S ikke har til hensigt at 
gentage overtrædelsen jf. § 1, stk. 2, i sanktions- og gebyrregulativet. 

 
Kopi af nærværende skrivelse sendes til klager hhv. indklagede og til Sundhedsstyrelsen til orientering. 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Malene Abildstrøm 
Juridisk granskningsmand 

 
 
 


