Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
København, den 2. april 2013

Vedr.: Aa-2013-1522, arrangement i Herning - Afgørelse
Baggrund:
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående arrangement anmeldt af xxxxxx den 14. marts 2013 til
kontrol. Arrangementet angår undervisning i ”Rette behandling til rette patient” og afholdes i lægepraksis
den 18. marts 2013.
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at anmeldelsen var sket for sent i
strid med ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler
rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 14. marts 2013.
xxxxxxxxxx har den 21. marts 2013 svaret i sagen.
Granskningsmandspanelets vurdering:
Efter gennemført høring er det granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt:


Reklamekodeksets § 21, stk. 5.

Begrundelse:
Anmeldelsesfristen for arrangementer er senest 10 arbejdsdage inden arrangementet finder sted, jf. reklamekodekset § 21, stk. 5, jf. § 21, stk. 1, litra a.
Det anmeldte arrangement er anmeldt den 14. marts 2013 og finder sted den 18. marts 2013, som xxxxx
selv oplyser dermed senere end anmeldelsesfristen. xxxxx henviser i anmeldelsen til, at anmeldelsen angår ændringer i et arrangement, der tidligere er anmeldt i sin oprindelige form. xxxxx havde dog ikke henvist til et j.nr. i ENLI, og anmeldelse af arrangementer fra xxxxxxx med samme titel var ikke umiddelbart at
finde.
xxxxxx oplyser i sit høringssvar, at de beklager at arrangementet ikke har været anmeldt, som de ellers har
anført i anmeldelsen. Historikken om arrangementet er følgende:





xxxxx planlægger et møde med Elisabeth Tehrani som foredragsholder
Efter intern godkendelse sås der tvivl om, hvorvidt Elisabeth Tehrani kan gennemføre grundet
sygdom og derfor trækkes anmeldelsen til ENLI tidsmæssigt
Da foredragsholder melder endeligt fra, har xxxxxx udfordringer med at finde en afløser
Da afløser er på plads, er tidsfristen for anmeldelse overskredet og derfor blev kommentar anført.
xxxxx mener altid at være meget opmærksomme på disse anmeldelsesfrister og beklager meget
denne fejl!
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Det er granskningsmandspanelets vurdering, at anmeldelse er dette arrangement kunne være foretaget,
da arrangementets indhold var planlagt og internt godkendt med oplysning om, at foredragsholder muligvis ville blive erstattet af en anden. Denne ændring kunne være indsendt, så snart navnet på endelig foredragsholder var kendt. Anmeldelse er dermed sket for sent og en overtrædelse af § 21, stk. 5, jf. § 21, stk.
1, litra a i reklamekodekset.
Afgørelse:
xxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets 21, stk. 5 og pålægges som følge heraf sanktioner.
Sanktion:
 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 21, stk. 5, jf. § 21, stk. 1, litra a, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk. 1.
xxxx har tidligere fået en påtale for overtrædelse af anmeldelsesfristen (Aa-2012-3226). Det bemærkes, at
såfremt en overtrædelse af anmeldelsespligten vurderes til at være grov, åbenbart bevidst og gentagen,
kan sanktionen stige til en administrativ bøde i intervallet 15.000 - 30.000 kr., jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk.1.
xxxxxx pålægges endvidere øjeblikkeligt at ophøre med at anmelde aktiviteter og/eller materiale i strid
med § 21 i reklamekodekset, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk.2.
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, hvor afgørelsen er afsagt, 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 ankesagen derimod tabes, pålægges et
gebyr på 5.000kr. plus moms, 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
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