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

København, den 21. september 2012 
 
 
 
Vedr.: Aa-2012-4284, arrangement om endokrinologi på Tøystrup Gods  - Afgørelse 
 
Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående arrangement anmeldt af Sandoz A/S den 6. september 
2012 til kontrol.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet stred mod ENLI’s 
regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod 
sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 7. september 2012. 
 
Sandoz A/S har den 20. september 2012 svaret i sagen. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt: 
 

  Reklamekodeksets § 13, stk. 9. 
 
Begrundelse: 
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.  
 
Arrangementet ”Endokronologi – Klinisk farmakologi for farmaceuter” finder sted den 25-26. september 
2012 på Tøystrup Gods på Fyn. Sandoz har i sit høringssvar oplyst, at Tøystrup Gods blev valgt som sidste 
prioritet, idet de almindelige kongres- og kursussteder på Fyn var optaget. Sandoz er ikke enig i, at 
Tøystrup Gods signalerer luksus, og i øvrigt er det billigere at anvende sammenlignet med fx Comwell ho-
tellerne. 
 
Det fremgår af det anmeldte program, at mødet varer fra kl. 9.00 -18.30 den første dag, og fra kl. 8.45 – 
15.45 den følgende dag. Prisen for mødepakken er i anmeldelsen oplyst til 2.375 kr. pr. person inkl. moms 
og inkluderer forplejning og overnatning.  
 
Omkring prisniveauet bemærker granskningsmandspanelet, at det ved undersøgelser af alternative mø-
desteder fremgår, at der på Fyn er mulighed for at booke konferencefaciliteter med overnatning til priser 
lige under 2.000 kr. per person, fx på Scandic Hotel Odense, der har møde- og overnatningsfaciliteter til 
220 mennesker (http://www.kursuslex.dk/Find-moedested/Moedested/?id=255#Si2/By, 
Ebberup,Faaborg,Kerteminde,Middelfart,Munkebo,Nyborg,Odense,Ringe,Svendborg,Vissenbjerg) og til en 
pris på mellem 2.045 – 2.245 kr. per person på Hotel Park i Middelfart til 160 personer. Gransknings-
mandspanelet anerkender, at Sandoz ikke har pligt til at vælge det billigste mødested og finder på denne 
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baggrund ikke, at den anførte prisforskel er tilstrækkelig til at statuere overtrædelse af reklamekodeksets 
regler om repræsentation på rimeligt niveau, jf. § 13, stk. 7. 
 
Det følger endvidere af § 13, stk. 9 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at benytte 
mødesteder, som er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse.  
Som anført i vejledningen til reklamekodekset har Ankenævnet den 21. september 2011 udtalt: ”Som ud-
gangspunkt vil det ikke være i overensstemmelse med Reklamekodeks § 13, stk. 9 at afholde faglige ar-
rangementer på eksempelvis 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter (forstået som restauranter, der er 
tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden eller tilsvarende anerkendelse i sammenlignelige uvildige 
kvalitetsbedømmelser), slotte og herregårde [fremhævet her], golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæso-
nen), bådfarter mv. Det er i denne forbindelse ikke afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement 
rent faktisk får adgang til de pågældende fritids- og underholdningsaktiviteter eller i øvrigt får luksuriøs 
forplejning. Afgørende er, om det planlagte mødested i almindeligt omdømme er ”kendt” for sine under-
holdningsfaciliteter, er ekstravagant og/eller luksuriøs, jf. Reklamekodeks § 13, stk. 9.”  
 
Granskningsmandspanelet fastholder, at Tøystrup Gods er et mødested, der er ekstravagant og/eller luk-
suriøst i strid med reklamekodeksets § 13, stk. 9. Anvendelsen af et slot (og dermed også herregård eller 
gods) signalerer luksus, hvilket også Sundhedsstyrelsen har udtalt i en nylig afgørelse af 31. juli 2012 om 
overholdelse af lovgivningens regler om repræsentation på rimeligt niveau. Reklamekodekset har i mod-
sætning til lovgivningen foruden bestemmelsen om repræsentation på rimeligt niveau (§ 13, stk. 7) en 
bestemmelse, der angår mødestedets almindelige omdømme, nemlig § 13, stk. 9. Det er gransknings-
mandspanelets vurdering, at et gods som Tøystrup, der anvendes til bryllupper og fester foruden kurser 
og konferencer, jf. http://www.toystrup.dk/om-toystrup, tilfører mødestedet noget ekstra, der er unikt 
og kulturhistorisk, og som på alle måder går væsentligt ud over hvad der kan antages at være nødvendigt 
for et fagligt arrangement.  
 
Denne praksis følger desuden af Aa-2011-2319 og Aa-2012-1391, der begge omhandlede et fagligt arran-
gement på Tøystrup Gods, offentliggjort på www.enli.dk. 
 
Der er ikke med anmeldelsen anført særlige omstændigheder, der kan begrunde anvendelsen af Tøystrup 
Gods frem for et tilsvarende alternativt mødested på Fyn, der vil kunne tilbyde en professionel ramme om 
et fagligt arrangement, som ikke signalerer samme luksuriøse standard som Tøystrup Gods. Gransknings-
mandspanelet finder ikke, at en booking på et tidspunkt, hvor alternative mødefaciliteter har vist sig at 
være optaget, kan begrunde anvendelse af et gods i strid med reklamekodeksets regler. 
 
Afgørelse: 
Sandoz A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 13, stk. 9 og pålægges som følge heraf 
sanktioner. 
 
Sanktion:  

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

 Bøde på 60.000 kr. for overtrædelse af reklamekodekset § 13, stk. 9, idet Sandoz tidligere er sank-
tioneret med en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af § 13, stk. 9 (Aa-2012-1470) jf. Sanktions- 
og gebyrregulativ for ENLI § 5, stk. 1, litra c, jf. § 3, stk. 3. 

 Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at Sandoz A/S ikke har til hensigt at gentage over-
trædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 1, stk. 2. 

 
Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. 
 

http://www.toystrup.dk/om-toystrup
http://www.enli.dk/
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Faktura fremsendes.  
 
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 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 
50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7. 
 
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 

 
 
 


