
 

 

ENLI |  Lersø Parkallé 101|  DK-2100 København Ø 
Tlf.: 3920 2575 | CVR. 34 75 47 21 | Bank 4260-4316033342 | IBAN DK 153000431603342| SWIFT/BIC DABADKKK 

 

Takeda Pharma A/S 
Langebjerg 1 
4000 Roskilde 
 
Att: XXXXXXXXXX 
Sendt pr. e-mail til: XXXXXXXXXX 
 

København, den 13. juni 2013 
 
 
 
Vedr.: Ad-2013-2950, sponsorat til deltagelse i ERUS 2013, Stockholm - Afgørelse 
 

Baggrund: 
ENLI’s granskningsmandspanel udtog ovenstående sponsorat anmeldt af Takeda Pharma A/S den 06. juni 
2013 til kontrol. Sponsoratet angår delvis støtte med 5.000 kr. til en sygeplejerskes deltagelse i ERUS kon-
gressen 2013, der finder sted i Stockholm, Sverige den 3-5. september 2013.  
 
Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at sponsoratet stred mod ENLI’s re-
gelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod 
sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 6. juni 2013.06.14 
 
Takeda Pharma A/S har efterfølgende både ringet til ENLI og send høringssvar i sagen den 11. juni 2013. 
 
Granskningsmandspanelets vurdering: 
Efter gennemført høring er det fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at følgende regler er over-
trådt: 
 

  Reklamekodeksets § 12, stk. 1. 
 

Det følger af § 12, stk. 1 i reklamekodekset, at der ikke i reklameøjemed eller i øvrigt for at fremme salget 
af et lægemiddel må gives eller tilbydes sundhedspersoner økonomiske fordele. Det er dog tilladt for en 
lægemiddelvirksomhed at 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 ak-
tiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder, herunder som sponsor, jf. § 13, stk. 1, litra b i 
reklamekodekset. 
 
Det følger ligeledes af reklamekodeksets § 13, stk. 5, at repræsentation, der ydes i forbindelse med de i 
stk. 1 nævnte aktiviteter, begrænses til rejser, måltider, ophold og nøjagtige tilmeldingsgebyrer. Det 
fremgår af vejledningen til § 13, stk. 5, at lægemiddelvirksomheder alene må give støtte til faktisk afhold-
te udgifter (efter regning).  
 
Dette er ikke dokumenteret ved anmeldelsen, idet tilsagnsbrevet af 6. juni 2013 alene oplyser, at Takeda 
Pharma udbetaler 5.000 kr. til støtte for sygeplejerskens deltagelse i ERUS 2013. Det er gransknings-
mandspanelets opfattelse, at en lægemiddelvirksomhed ikke kan udbetale sådanne beløb, uden doku-
mentation for afholdte udgifter, idet dette strider mod reklamekodeksets § 12, stk. 1. 
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Takeda Pharma oplyser i deres høringssvar, at de tager granskningsmandspanelets vurdering til efterret-
ning, og de vil fremover sikre, at dokumentation på udgifter bliver fremsendt inden udbetaling af spon-
sorater. Takeda Pharma har endvidere vedlagt kopi af opdateret tilsagnsbrev til pågældende sundhed-
sperson i denne sag. Heraf fremgår, at Takeda Pharma anmoder om dokumentation, således at udbetaling 
af sponsoratet kædes sammen afholdelse af udgifterne til faglig aktivitet, jf. reklamekodeksets § 13. 

Granskningsmandspanelet har ingen bemærkninger hertil. 

Afgørelse: 
Takeda Pharma A/S findes således at have overtrådt reklamekodeksets § 12, stk. 1 ved at give tilsagn om 
udbetaling af sponsorat til faglig videreuddannelse uden den fornødne dokumentation og pålægges som 
følge heraf sanktioner, jf. sanktions- og gebyrregulativets § 1, stk. 1. 
 
Sanktion:  

 Bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af reklamekodeksets § 12, stk.1, jf. Sanktions- og gebyrregulativ 
for ENLI 5, stk. 1, litra d. Bøden er nedsat til 30.000 kr., jf. § 1, stk. 3, idet sponsoratet på 5.000 kr. 
var målrettet konkret faglig videreuddannelse, og Takeda Pharma har efter høringen reageret 
hurtigt og sikret sig, at udbetalingen af sponsoratet sker i overensstemmelse med reklame-
kodeksets § 13.  

 
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. 
 
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 

 
 


