XXXX
X
X
XXX X
XXX
XX
XXXX

X

København, den 25. april 2013

Vedr.: Aa-2013-1949, "Heart and Brain" - Afgørelse

Baggrund:
ENLI’s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående arrangement anmeldt af XXXXX den 9. april
2013.
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 10. april 2013.
XXXX X har den 15. april 2013 svaret i sagen, og granskningsmandspanelet har på baggrund heraf genvurderet sagen.
Granskningsmandspanelets vurdering:
Det er granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er overtrådt:


Reklamekodeksets § 21, stk.4

Begrundelse:
Det følger af § 13, stk. 1 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsperson 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.
Det følger endvidere af reklamekodeksets § 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til
sundhedspersoner, skal have et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet,
herunder tidsmæssigt underordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet.
Det var i anmeldelsen oplyst, at der vil være betalt bespisning for i alt 976 kr. XXXXX har i deres høringssvar oplyst, at dette beløb dækker over en samlet mødepakke, som af det benyttede hotel er oplyst til
følgende:
Kaffe/kage ved ankomst og under de indlagte pauser den 3/5 og 4/5 i alt:
Middag den 3/5:
Sandwich ved mødeafslutning den 4/5:
Lokaleleje inkl AV udstyr, isvand og internet
i 2 dage til 100 personer den 3/5 og 4/5:

110 kr.
175 kr.
95 kr.
595 kr.

Det er granskningsmandspanelets vurdering, at de oplyste beløb for bespisning må anses for at udgøre en
repræsentation på et rimeligt niveau, og derved være i overensstemmelse med reklamekodeksets § 13,
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stk. 7. Granskningsmandspanelet har i sin vurdering lagt særlig vægt på, at 595 kr. af de oplyste 976 kr.
(som rettelig må antages at være 975kr.) udgør lokaleleje, inkl. AV udstyr, isvand og internet.
Det følger af § 21, stk. 4 i reklamekodekset, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt
oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt.
Det har været nødvendigt for granskningsmandspanelets vurdering af sagen, at XXXXX har fremsendt
yderligere oplysninger undervejs i sagen, idet de anmeldte forhold ikke alene har kunnet belyse en overholdelse af reglerne i reklamekodekset. Det er derfor granskningsmandspanelets vurdering, at reklamekodeksets § 21, stk. 4 ikke er overholdt.
Da dette er en administrativ overtrædelse, jf. § 2, stk. 1 i Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI, og den
konkrete overtrædelse alene kan medføre en påtale, kan granskningsmandspanelet på den baggrund
træffe en straksafgørelse herfor, dvs. uden at foretage høring af disse forhold, jf. § 8, stk. 9 i Sagsbehandlingsregler for ENLI.
Afgørelse:
XXXXX findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 21, stk.4 og pålægges som følge heraf sanktioner.
Sanktion:
 Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets § 21, stk. 4, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI § 2, stk. 1.
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

Christina Jensen
Juridisk granskningsmand
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