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X     xxxx 
Xxx     xx 
xxxxxxxxxxxxx 

København, den 14. september 2017 
 
 
 

AFGØRELSE 
 

Vedr.: Aa-2017-3781, LIVE STREAM af specialistsymposium 

 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog ovenstående arrangement, anmeldt af xxxxxxxxxx den 07. september 

2017, til kontrol.  

 

Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at LIVE STREAM af specialistsymposi-

um umiddelbart stred mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame 

mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring 

den 7. september 2017.   

 

xxxxxxxxxx har den 11. september 2017 svaret i sagen. 

 

 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

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

er overtrådt: 

 Reklamekodeksets § 21, stk. 8 

 

Begrundelse: 

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

1. Fagligt program 

2. Mødested 

3.  Anmeldelse 

 

Ad 1 - Fagligt program 

Det følger af § 13, stk. 1, i Reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sund-

hedsperson 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, 

herunder som sponsor.  

 

Det fremgår af vejledningen til Reklamekodeksets § 13, stk. 1, at lægemiddelvirksomheder kan give eller 

tilbyde en sundhedsperson 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 af-

holder. I disse aktiviteter skal der indgå lægemiddelinformation eller anden faglig information, som er fag-
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lig relevant for deltagerne.  

 

Granskningsmandspanelet har gennemgået det faglige program og har ingen bemærkninger hertil.  

 

Ad 2 - Mødested  

Af Reklamekodeksets § 13, stk. 10 fremgår, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at benytte mødeste-

der, som er ”kendt” for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. Ankenævnet 

har den 21. september 2011 udtalt, at: 

 

”Mødestedet, herunder bl.a. dets almindelige omdømme, indretning og beliggenhed, må ikke 

i sig selv være en faktor, der i væsentligt omfang positivt vil kunne påvirke deltagernes be-

slutning om deltagelse i det faglige arrangement. Der må derfor udvises betydelig forsigtig-

hed ved valg af mødested, så der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at mødestedet er under-

ordnet det faglige formål. Som udgangspunkt vil det ikke være i overensstemmelse med Re-

klamekodeks § 13, stk. 9 [i dag: § 13, stk. 10] at afholde faglige arrangementer på eksempel-

vis 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter (forstået som restauranter, der er tildelt en eller 

flere stjerner i Michelin-guiden eller tilsvarende anerkendelse i sammenlignelige uvildige kva-

litetsbedømmelser), slotte og herregårde, golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), båd-

farter mv. Det er i denne forbindelse ikke afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement 

rent faktisk får adgang til de pågældende fritids- og underholdningsaktiviteter eller i øvrigt 

får luksuriøs forplejning. Afgørende er, om det planlagte mødested i almindeligt omdømme er 

”kendt” for sine underholdningsfaciliteter, er ekstravagant og/eller luksuriøs, jf. Reklameko-

deks § 13, stk. 9 [i dag: § 13, stk. 10]. 

 

Ved vurderingen af, om et konkret mødested opfylder kravene til ”rimeligt niveau” og ”al-

mindelig standard” må der foretages en samlet vurdering af en række relevante forhold i re-

lation det pågældende mødested, herunder navnlig 

 pris, 

 beliggenhed (bl.a. i forhold til parkering og adgangsveje), 

 faciliteter, 

 klassificering, og 

 alternative mødesteder til rådighed i lokalområdet” 

 

Det følger således af vejledningen til Reklamekodekset § 13, stk. 10, herunder af Ankenævnets udtalelse, 

at fortolkningen af § 13, stk. 10 fortolkes restriktivt, og at der som udgangspunkt ikke kan benyttes 5-

stjernede hoteller, medmindre der foreligger konkrete omstændigheder, der kan godtgøre brugen i kon-

krete tilfælde. 

 

Det fremgår af de indsendte oplysninger, at ”LIVE STREAM af specialistsymposium” afholdes på Hotel Cla-

rion Copenhagen Airport den 22. september 2017 fra kl. 09.30 til 16.30. En søgning på internettet viser, at 

Hotel Clarion Copenhagen Airport er et fem stjernet hotel ifølge både Booking.com og Hotels.com.  
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Xxxxxxxxxx har ved høringssvar af 11. september 2017 tilkendegivet, at den invitation, der er indsendt i 

forbindelse med livetransmission skal ses i sammenhæng med en tidligere anmeldt sag, der vedrører invi-

tation til fysisk deltagelse i det pågældende arrangement. Af den tidligere indsendte sag var der fremlagt 

tilstrækkelige logistiske argumenter for benyttelsen af det pågældende mødested i den konkrete sag.  

 

På denne baggrund finder Granskningsmandspanelet, at brugen af Hotel Clarion Copenhagen Airport på 

baggrund af de konkrete omstændigheder, anses som værende i overensstemmelse med Reklamekodek-

sets § 13, stk. 10. 

 

Ad-3 Anmeldelse 

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 for-

håndsgodkendt af ENLI.  

 

Xxxxxxxxxx har i forbindelse med sit høringssvar den 11. september 2017 oplyst, at der er tale om bekla-

gelig fejl/ forglemmelse fra deres side.  

 

Afgørelse: 

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

sanktioner. 

 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at nærværende vurdering ikke er ensbetydende med en vurde-

ring af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. 

 

Sanktion:  

 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 

% af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis virksomheden ikke gives medhold i anken, og hvis bøden 
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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 Lægemiddelstyrelsen til orientering. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Julie Holtum Qvist 

Juridisk granskningsmand 

 
 


