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Samarbejde med Region Syddanmark
Hospitalsansatte sundhedspersoner
Lif har indgået en principaftale med Region Syddanmark vedr. industriens samarbejde med regionens
sygehuse om efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersoner. Styregruppen bag ENLI har
besluttet, at aftalen skal gælde for alle ENLI’s tilsluttede virksomheder. Aftalen træder i kraft 1. juni 2018
og kan findes på www.enli.dk.
Aftalen med Region Syd er en principaftale. I store
træk er indholdet af aftalen det samme som i aftalen
med Region Hovedstaden, idet der dog på en række
områder er aftalt nogle variationer efter ønske fra
Region Syd (herunder er der forskel på, hvilket ledelsesniveau lægemiddelvirksomheden skal sende invitationen til).
Det fremgår af aftalen med Region Syddanmark, at
lægemiddelvirksomheder der afholder eller giver
støtte til konkrete efteruddannelsesarrangementer
målrettet regionens sygehuse, skal anmelde disse til
ENLI, og at det skal fremgå af invitationerne, at efteruddannelsesarrangementet er anmeldt til ENLI. Alene
lægemiddelvirksomheder som har tilsluttet sig ENLI
har mulighed for at overholde denne del af aftalen.

gelser, herunder ved faglige arrangementer, hvor det
er tilladt at give f.eks. et medicinsk selskab et sponsorat til gennemførelsen af deres faglige arrangement.
Sponsoratet må alene anvendes til udgifter, der falder
inden for faglighedskravet i Reklamekodeksets § 13.
Således skal et eventuelt overskydende beløb tilbagebetales til lægemiddelvirksomheden, hvis det medicinske selskab - der er en sammenslutning af individuelle sundhedspersoner - ikke anvender hele det sponserede beløb, da det ellers ville kunne anses som et
generelt (ulovligt) sponsorat til sundhedspersoner.
ENLI er blevet bekendt med, at lægemiddelindustrien,
i forbindelse med et medicinsk selskabs faglige møde,
er tilbudt at kunne deltage i selskabets møde - men til
en pris, der er 900% dyrere end de deltagende læger
skal betale (1.500 kr. ctr. 13.500 kr. pr. person).
ENLI gør opmærksom på, at det kan udgøre et skjult
sponsorat, hvis der betales et deltagergebyr, der ikke
modsvares af en passende modydelse. Et skjult sponsorat er ikke blot i strid med lovgivningen og ENLI’s
regler, men udgør også et problem i forhold til transparens og kontrol med det pågældende sponserede
beløb.

Aftalen er at finde på www.enli.dk.
Ved anmeldelse til ENLI skal det i anmeldelsesproceduren angives ved afkrydsning, om invitationen er
sendt til hospitalsledelsen i Region Syd.
FAQ’et til samarbejdsaftalen med Region Hovedstaden er blevet opdateret og er ligeledes at finde på
www.enli.dk.

Vær opmærksom på skjulte sponsorater
Udgangspunktet i lægemiddellovgivningen er, at lægemiddelvirksomheder ikke må give sundhedspersoner økonomiske fordele, jf. reklamebekendtgørelsens
§ 22, stk. 1. Dog findes der en række specifikke undtaEr du den rette modtager af nyhedsbreve fra ENLI? Du kan fremover tilmelde/framelde vores nyhedsbrev ved at sende en e-mail til sekretariat@enli.dk

Digital Medieguide i engelsk version
ENLI har d.d. offentliggjort en engelsk version af den
digitale medieguide på www.enli.dk.

Anmeldersitet i engelsk version
ENLI er bekendt med, at flere lægemiddelvirksomheders compliance-funktioner er lagt ud til andre end
danske medarbejdere. Som en hjælp til disse vil ENLI i
løbet af de næste to uger gøre en engelsk version af
anmeldersitet tilgængelig, via link på anmeldersitet
på www.enli.dk.

”Vi er tilsluttet ENLI”
ENLI har tidligere oplyst om, at følgende mærke er
registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen:

med ENLI, for så vidt angår de persondata, som er indeholdt i materialer som virksomhederne anmelder til
ENLI.
Når ENLI behandler lægemiddelvirksomhedernes data
som led i sagsbehandling mv. sker det for at opfylde
ENLI’s formål. ENLI er dataansvarlig i forbindelse med
behandlingen af de personoplysninger, som indsendes
i forbindelse med anmeldelser eller henvendelser i øvrigt. Der skal derfor ikke indgås databehandleraftaler
med ENLI.
Der kan for så vidt angår distinktionen mellem databehandler og dataansvarlig henvises til Datatilsynets
hjemmeside, hvor Vejledning om dataansvarlige og
databehandlere findes.
Videregivelse af personhenførbare oplysninger til ENLI
kan ske i det omfang, der er hjemmel hertil i persondataforordningen eller anden lovgivning.

I lyset af bl.a. aftalerne med Region Hovedstaden og
Region Syd skal det igen oplyses, at alle tilsluttede
virksomheder hos ENLI har mulighed for at benytte
mærket på materiale, der er dækket af ENLI’s regelsæt. Det kunne f.eks. være i reklamer over for sundhedspersoner, på invitationer til efteruddannelsesmøder for sundhedspersoner, i diverse sponsorkontrakter samt kontrakter med patientforeninger og kontrakter vedr. donationer mv.

Der henvises til www.enli.dk, hvoraf ENLI’s privatlivspolitik og oplysning om indsigelsesret fremgår.

Grundlovsdag
ENLI’s sekretariat holder lukket for telefonhenvendelser og besvarelse af e-mails tirsdag den 5. juni 2018
(Grundlovsdag).

Det er frivilligt, om man vil benytte mærket på sit materiale. Mærket er udarbejdet til brug for de virksomheder, der gerne vil signalere, at de har tilsluttet sig
en mere striks selvjustitsordning end det, der følger
af lovgivningen.
Såfremt man ønsker at anvende mærket, kan der
rettes henvendelse herom på sekretariatet@enli.dk.

Behandling af persondata
Som mange sikkert er bekendt med, trådte de nye
persondata-regler (GDPR) i kraft den 25. maj 2018.
ENLI er i den forbindelse blevet spurgt, om lægemiddelvirksomhederne skal lave en databehandleraftale
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