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København, den 10. april 2013

Vedr.: Aa-2013-1881, Empowerment-uddannelse modul 2 - Straksafgørelse
Baggrund:
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxx den 4. april
2013.
Granskningsmandspanelet har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at den anmeldte invitation til arrangementet ikke er i overensstemmelse med Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for
lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset), idet denne er uden angivelse af den pligtmæssige tekst i invitationen, som kræves efter jf. § 21, stk. 8.
Da der er tale om en administrativ overtrædelse, jf. § 2, stk. 1 i Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI,
har granskningsmandspanelet vurderet, at en høring ikke vil have indflydelse på sagens udfald. Idet den
konkrete overtrædelse alene kan medføre en påtale, har granskningsmandspanelet på den baggrund truffet afgørelse uden at foretage høring, jf. § 8, stk. 9 i Sagsbehandlingsregler for ENLI.
Granskningsmandspanelet skal bemærke, 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.
Granskningsmandspanelet skal bemærke, at Empowerment uddannelsen i sin helhed tidligere er blevet forhåndsvurderet, jf. FO-2012-4782, og da fandtes at opfylde faglighedskravet i reklamekodeksets § 13, stk. 1.
Granskningsmandspanelet kan af den i nærværende anmeldelse fremsendte invitation se, at en af deltagerne er social- og sundhedsassistent. Denne profession falder udenfor definitionen af sundhedspersoner,
jf. reklamekodeksets § 3, stk. 1, jf. reklamebekendtgørelsen § 1, stk. 3; ”læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordmødre, bioanalytikere, kliniske
diætister, radiografer og studerende inden for disse fag”, hvorfor xxxxx ved denne persons deltagelse har
inviteret offentligheden til at deltage i uddannelsen. Der skal gøres opmærksom på, at granskningsmandspanelet kun vurderer anmeldelsen ud fra de regelsæt, som falder under ENLIs kompetence.
Granskningsmandspanelets vurdering og begrundelse:
På baggrund af det anmeldte materiale har granskningsmandspanelet fundet, at den anmeldte invitation
ikke er i overensstemmelse med reklamekodeksets § 21, stk. 8, idet det ikke fremgår af invitationen, at a)
arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse, samt b) at arrangementet
efter arrangørernes opfattelse er i overensstemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet
ikke på forhånd er godkendt af ENLI, eller c) at arrangementet i sin eksisterende form og indhold er forhåndsgodkendt af ENLI.

Afgørelse og sanktion:
Bxxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 21, stk. 8 og pålægges som følge heraf en
påtale jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 2, stk.1.
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Ankevejledning:
Afgørelsen kan desuden 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.
Granskningsmandspanelet vil gøre opmærksom på, at såfremt granskningsmandspanelet vurderer, at der
er sket en sagsbehandlingsfejl, jf. § 9, stk. 1 i Sagsbehandlingsregler for ENLI, er der mulighed for at genoptage sagen på egen hånd.

Med venlig hilsen

Christina Jensen
Juridisk granskningsmand
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