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 Xxxx 
   X   xxx 
   Xx   xx 

København, den 25. august 2015 

AFGØRELSE 

Vedr.: Aa-2015-3550, Fyraftensmøde for sklerosesygeplejersker 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af    xxxx den 17. august 2015, til 

kontrol.  

Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet Fyraftensmøde for 

sklerosesygeplejersker umiddelbart stred mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks ved-

rørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor 

sendt i høring den 20. august 2015. 

   xxxx har den 21. august 2015 svaret i sagen. 

I høringen har Granskningsmandspanelet gennemgået og vurderet flere forhold, bl.a. fagligt program, 

mødested, repræsentation og anmeldelse (invitation). Alle disse elementer er - med en enkelt undtagelse 

- vurderet til at være i overensstemmelse med reklamekodekset og gældende regler. Undtagelsen vedrø-

rer reklamekodeksets § 21, stk. 8, hvilket omhandler lægemiddelvirksomheders forpligtelse til at skrive 

følgende i invitationen til sundhedspersoner vedrørende arrangementet: 

”Arrangementet er anmeldt til ENLI, inden mødets afholdelse, og det er efter    xxxx’ opfattelse i overens-

stemmelse med reglerne på området, selvom arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.”  

Dette forhold overholder    xxxx  altid, men desværre i dette tilfælde er det ikke inkluderet i dokumen-tet/

invitationen, som er anmeldt til ENLI. Det er en beklagelig administrativ fejl, og xxxx har gjort op-

mærksom på at invitationen ikke er sendt ud endnu. Invitation er nu rettet til, så den lever op til reklame-

kodeksets § 21, stk. 8. Den opdaterede invitation er indsendt sammen med høringssvaret. 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler 

er overtrådt: 

 Reklamekodeksets § 21, stk. 8.
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Begrundelse: 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at der med denne afgørelse er foretaget en vurdering af:  

1. Fagligt program 

2. Repræsentation  

3. Mødested 

4. Anmeldelse 

 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at vurderingen af ovenstående forhold ikke er ensbetydende 

med en vurdering af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. 

 

Fagligt program 

Det følger af reklamekodekset § 13, stk. 1, at ”Lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sund-

hedsperson faglig information og uddannelse i form af betaling af de direkte udgifter til fagligt relevante 

kurser, konferencer, efteruddannelse og lign., som sundhedspersoner deltager i eller afholder. I disse ak-

tiviteter skal der indgå lægemiddelinformation eller anden faglig information, som er faglig relevant for 

deltagerne.” 

 

Af vejledningen til reklamekodekset § 13, stk. 1, fremgår, at begrebet ”faglig information og uddannelse” 

efter fast praksis forstås af ENLI således, at arrangementer skal have et specifikt sundhedsfagligt indhold 

og videreuddannelsesmæssigt sigte for sundhedspersoner, herunder ved faglige indlæg om sygdomme, 

sygdomsområder, produkter og behandlingsmetoder. 

 

   xxxx  har oplyst, at emnet for det pågældende arrangement er ”Medicinsk symptombehandling ved 

MS”, hvor oplægsholderen er overlæge [anonymiseret her]. Granskningsmandspanelet har på denne bag-

grund vurderet, at det faglige indhold på mødet er i overensstemmelse med faglighedsbegrebet, jf. re-

klamekodekset § 13, stk. 1.  

 

Repræsentation 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til sundheds-

personer, skal holdes på et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med den reklame-

mæssige eller faglige aktivitet.  

 

   xxxx  har i forbindelse med anmeldelsen af den pågældende aktivitet oplyst, at bespisningen per person 

vil udgøre 147 kr. Idet der er tale om et arrangement af min. to timers varighed, har Granskningsmands-

panelet ikke yderligere bemærkninger til den valgte repræsentation. 

 

Mødested 

Det fremgår af Reklamekodekset § 13, stk. 10, at lægemiddelvirksomhederne skal undgå at benytte mø-

desteder, som er kendte for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. 

 

Det fremgår af de indsendte oplysninger, at det aktuelle arrangement skal afholdes på Hotel Helnan Phø-

nix i Ålborg. Det fremgår af søgninger på internettet, at hotellet er trestjernet og Granskningsmandspane-

let har på denne baggrund ikke yderligere bemærkninger til valg af mødested. 
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Anmeldelse  

Det fremgår af reklamekodekset § 21, stk. 8, at Stk. 8. Lægemiddelvirksomheder er i de invitationer, som 

de sender til sundhedspersoner vedrørende arrangementer, forpligtet til at skrive:  

 

a) at arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse samt  

b) at arrangementet efter arrangørernes opfattelse er i overensstemmelse med reglerne på om-rådet, 

selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI, eller  

c) at arrangementet i sin eksisterende form og indhold er forhåndsgodkendt af ENLI.  

 

Granskningsmandspanelet har på baggrund af den indsendte anmeldelse vurderet, at mødet er anmeldt 

uden angivelse af den pligtmæssige tekst i invitationen, som er et krav i henhold til reklamekodekset § 23, 

stk. 8. 

 

   xxxx  har i forbindelse med høringssvaret tilkendegivet, at der var tale om en beklagelig administrativ 

fejl, og    xxxx  har gjort opmærksom på at invitationen ikke er sendt ud endnu. Invitation er nu rettet til, 

så den lever op til reklamekodeksets § 21, stk. 8. Den opdaterede invitation er indsendt sammen med hø-

ringssvaret. 

 

 

Afgørelse: 

   xxxx findes således at have overtrådt Reklamekodeksets § 21, stk. 8 og pålægges som følge heraf sankti-

oner.  

 

 

Sanktion:  

 Pålæg om at ændre arrangementet, så det er i overensstemmelse med reglerne på området, jf. 

Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 1, stk. 1. 

 Påtale for overtrædelse af Reklamekodeksets § 21, stk. 8, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 

2, stk. 1.  

 

 

Ankevejledning: 

Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 11, stk. 1.  

 

Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online på anmeldersitet via www.enli.dk. Fristen regnes fra 

den dag, afgørelse afsiges, 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 virksomheden ikke gives medhold i anke-

sagen, og der maksimalt idømmes en sanktion i form af påtale, pålægges et gebyr på 5.000 kr. plus moms, 

jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, stk. 10. Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 
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% af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis virksomheden ikke gives medhold i anken, og hvis bøden 

nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 7, 

stk. 9.  

 

En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  

 

Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Julie Holtum Qvist 

Juridisk granskningsmand 

 

 

 
 


