
Nyhedsbrev 20. december 2018 

Er 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 

Styregruppen 
Styregruppen har på et møde den 7. december 2018 be-
sluttet, at alle gebyrer hos ENLI fortsætter uden ændringer 
ved årsskiftet til 2019. Gebyrer for bl.a. anmeldelse af sa-
ger samt anmodning om forhåndsvurdering kan ses i ENLI’s 

Sanktions- og Gebyrregulativ, som findes på www.enli.dk. 
  

Oplysninger om donationer og samarbej-
der med patientforeninger 
ENLI har udsendt skemaer til de tilsluttede virksom-
heder til udfyldelse vedr. indberetning af donationer 
og samarbejder med patientforeninger. Indberetnin-
gen til ENLI skal foretages senest 28. januar 2019. EN-
LI vil i 1. kvartal af 2019 offentliggøre indberetninger-
ne i samlede skemaer på www.enli.dk.  

  
Guide om markedsundersøgelser 
I starten af december 2018 offentliggjorde ENLI en 
guide om markedsundersøgelser.  
  
Guiden har til formål at sammenfatte relevant infor-
mation til de lægemiddelvirksomheder, der er tilslut-
tet ENLI, når de udarbejder markedsundersøgelser 
rettet mod sundhedspersoner i Danmark. Guiden har 
et afsnit med Q&A’s, med besvarelse af indsendte 
spørgsmål fra virksomhederne. Derudover er der i 
bilagene eksempler på markedsundersøgelser, herun-
der eksempel på en helt neutral undersøgelse, som 
ikke anses som reklame samt et eksempel på en un-
dersøgelse, som har flere formål, herunder et rekla-
meformål. 
  
Guiden findes på www.enli.dk under ”Regler”. I løbet 
af 2019 vil guiden også udkomme i en engelsk versi-
on. 
  

Fokus 2019 
Som tidligere nævnt er der blandt virksomhederne 
efterspørgsel efter eksempler mv. om brugen af for-
skelligt dokumentationsmateriale. ENLI vil i 2019 ud-
arbejde yderligere vejledning herom og inkludere så 

mange eksempler som muligt. Virksomhederne op-
fordres til at indsende eksempler og spørgsmål til do-
kumentation og brugen af referencer, som ønskes 
behandlet i guiden. Disse kan indsendes på sekretari-
at@enli.dk 
  
ENLI vil endvidere i 2019 gøre oplysninger på hjem-
mesiden lettere tilgængelig bl.a. ved at lægge mere 
ny information frem på forsiden. Særlige ønsker fra 
de tilsluttede virksomheder tages gerne i betragtning, 
således at vi kan hjælpe bedst muligt med formidling 
af viden. 
  
I starten af 2019 mødes ENLI med de nordiske samar-
bejdspartnere bl.a. for at udvide og justere oversigten 
over nordiske regler og fortolkninger på visse områ-
der. Det forventes, at en revideret oversigt vil være 
tilgængelig i løbet af 1. kvartal. 
  
God jul og godt nytår 
ENLI holder lukket for telefoner mellem jul og nytår, 
men det er fortsat muligt at kontakte ENLI via mail, 
som vil blive besvaret hurtigst muligt. Vær opmærk-
som på længere sagsbehandlingstid pga. juleferien. 
Virksomhedernes tidsfrister forlænges tilsvarende. 
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