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Astellas Pharma A/S 
Kajakvej 2 
2770 Kastrup 
 
 

København, den 9. oktober 2013 
 
 
Vedr.: Ad-2013-4732, Dansk Urogynækologisk Selskabs Årsmøde 2014 (DUGS) - Afgørelse 
 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Astellas Pharma 
A/S (Astellas) den 30. september 2013.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at et sponsorat til arrangementet 
stred mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemid-
ler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring første gang den 3. 
oktober 2013.  
 
Astellas har den 7. oktober 2013 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 
er overtrådt: 
 

 Reklamekodeksets § 13, stk. 2 
  

Begrundelse 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 
kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, 
herunder som sponsor.  
 
Astellas har i anmeldelsen oplyst, at der sponsoreres 10.000 kr. til DUGS’ årsmøde 2014, som vil gå til ho-
norar samt transport til den udenlandske foredragsholder, Professor Anthony Smith.  
 
Det følger endvidere af reklamekodeksets § 13, stk. 2, at det altid skal fremgå af invitationen til sund-
hedspersonerne, om der er ydet (sponsor) støtte til aktiviteten fra en eller flere lægemiddelvirksomheder. 
Det er lægemiddelvirksomhedens pligt at sikre sig dette i kontrakten med arrangøren. 
 
Astellas har i sit høringssvar oplyst, at de den 7. oktober 2013 har rettet henvendelse til Dansk Urogynæ-
kologisk Selskab og bedt om, at Astellas vil stå nævnt på DUGS’ hjemmeside, som sponsor. Desuden har 
Astellas tilføjet et afsnit i deres tilsagnsbrev: ”Sponsoratet på ovennævnte udbetales under forudsætning 
af, at det tydeligt fremgår af DUGS’ hjemmeside, at Astellas Pharma er sponsor. Se også vedhæftede til-
sagnsbrev.” 
 
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at de anmeldte forhold ikke er i overensstemmelse med re-
klamekodeksets § 13, stk. 2, hvorfor Astellas pålægges en sanktion som følge heraf.  
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Det følger af ENLIs sagsbehandlingsregler, herunder § 6 samt § 8, stk. 4, at det er den anmeldte dokumen-
tation, der efterprøves. Det vil således være de faktiske forhold på tidspunktet for anmeldelsen, der er 
udgangspunkt for vurderingen af, om regelsættet er overholdt, jf. reklamekodeksets § 21, stk. 4. 
 
Astellas’ efterfølgende præcisering af sponsoraftalen med DUGS, hvorefter Astellas vil fremgå af DUGS’ 
hjemmeside som sponsor, er efter granskningsmandspanelets opfattelse ikke tilstrækkeligt til at anse 
formålet med bestemmelsen med reklamekodeksets § 13, stk. 2 for overholdt.  
 
Således har kodeksets § 13, stk. 2 til sigte at sikre, at deltagerne forud for tilmelding til arrangementet 
bliver bekendt med, at arrangementet er støttet af lægemiddelindustrien, således at denne oplysning kan 
indgår i sundhedspersonernes vurdering af, om de ønsker at deltage.  
 
Af hjemmesiden for DUGS kan ikke ses, hvordan der inviteres til arrangementet eller hvordan tilmelding 
til årsmødet 2014 skal ske, herunder om denne alene kan foretages på DUGS’ hjemmeside. Gransknings-
mandspanelet finder derfor heller ikke den nuværende løsning forelagt af Astellas for tilstrækkelig. Der 
skal derfor henstilles til, at Astellas sikrer sig, at formålet med reklamekodeksets § 13, stk. 2 sikres.  
 
Sanktion:  

 Pålæg om at aflyse/ændre sponsoratet, så det er i overensstemmelse med reglerne på området, 
jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 3, stk. 7. 

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

 
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. 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 sanktion gives i form af påtale pålægges et 

gebyr på 5.000kr. plus moms, hvis ankesagen tabes, 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 Ankenævnet, hvis 

ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sankti-

ons- 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 


