Roche A/S
Industriholmen 59
2650 Hvidovre

København, den 31. marts 2021

AFGØRELSE
Vedr.: EN-2021-0857, indberetning af samarbejde med en patientforening – støtte til en patientforenings abonnement til Dagens Pharma

Baggrund:
Granskningsmandspanelet tog den 8. marts 2021 på baggrund af indberetning af samarbejder med patientforeninger i 2020 en sag op af egen drift mod Roche A/S vedrørende Roche A/S’ samarbejde med LyLe
- Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS i forbindelse med økonomisk støtte til patientforeningens abonnement til Dagens Pharma, jf. Samarbejdsaftalen om ENLI § 6, stk. 4, litra a).
Sagen blev sendt i høring den 15. marts 2021, jf. ENLI’s sagsbehandlingsregler § 9.
Roche A/S har den 19. marts 2021 svaret i sagen.

Granskningsmandspanelets vurdering:
Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler
er overtrådt:
• Patientforeningskodeksets § 3, stk. 1

Begrundelse:
Det fremgår af Patientforeningskodeksets § 3, stk. 1, at:
”Støtte i form af donationer, tilskud og fordele i form af naturalier til patientforeninger tillades kun, hvis
a) de ydes med det formål at støtte faglige aktiviteter, herunder sundhed, forskning og undervisning,
b) de dokumenteres og registreres af lægemiddelvirksomheden, og
c) de ikke udgør en tilskyndelse til at anbefale, ordinere, købe, udlevere, sælge eller administrere specifikke lægemidler.”
Roche A/S [Roche] har i den årlige indberetning af samarbejder med patientforeninger i 2020 oplyst om et
samarbejde med LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS [LyLe], hvor Roche har ydet
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økonomisk støtte på kr. 6.187,50 til LyLe´s abonnement på Dagens Pharma.
Som det fremgår ovenfor, må en lægemiddelvirksomhed yde støtte til alle aktiviteter, projekter og formål
som en patientforening arbejder for. Det betyder, at en lægemiddelvirksomhed ikke må give en generel
driftsstøtte til en patientforening, men alene give støtte i forbindelse med konkrete projekter og formål,
som patientforeningen arbejder for.
Granskningsmandspanelet har ved en søgning på internettet fundet følgende oplysninger om Dagens Pharma:
”Dagens Pharma – Nyheder for dig i pharmabranchen. Dagens Pharma holder dig orienteret
om alt i pharmabranchen”
Af Dagens Pharmas hjemmeside fremgår (https://dagenspharma.dk/abonnement/):
”Dagens Pharma er en online nyhedsservice til alle, der lever af at anvende, regulere, sælge
eller købe medicin.
Du kan prøve os helt gratis og uforpligtende i 4 uger – opret dit gratis prøveabonnement herunder!
•
Nyhedsbrev mandag, tirsdag, onsdag, torsdag
•
Overblik over alle nye begivenheder på det farmaceutiske og bioteknologiske
område
Hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag udkommer Dagens Pharma med nyt fra de væsentligste institutioner på medicinområdet – Medicinrådet, EMA, NICE og mange flere.
Vi skriver om beslutningsprocesserne i kommuner, regioner, Folketinget og på sygehusene.
Der er nyt om apoteker og medicinalindustri. Se også de seneste udnævnelser og nye job.
Dagens Pharma udkommer 4 gange ugentligt, 44 uger årligt.”
Virksomheder tilsluttet ENLI skal i den årlige indberetning af samarbejder med patientforeninger oplyse,
hvilken type projekt et samarbejde vedrører samt formålet hermed. I den forbindelse har Roche oplyst, at
samarbejdet vedrører et abonnement på et fagmedie.
Sagen blev sendt i høring, da Granskningsmandspanelet ikke umiddelbart fandt, at der ikke var tale om et
samarbejde vedrørende faglig aktivitet/faglig oplysning specifikt målrettet LyLe.
Roche har i høringssvaret af 19. marts 2021 oplyst følgende:
”Roche har givet økonomisk støtte til LyLes abonnement på Dagens Pharma og vurderet at
dette ligger inden for patientforeningskodeksets lovlige rammer, da abonnementet vurderes
at være i tråd med foreningens formål, som er listet i § 2 i LyLes vedtægter og dermed udgør
det som patientforeningen arbejder for.
Uddrag af patientforeningens vedtægter:
§ 2. Foreningens formål
•
•
•

at støtte personer med lymfekræft, leukæmi eller MDS samt disse personers pårørende
at medvirke til at fremme behandlingsformer for lymfekræft, leukæmi og MDS
at informere og optimere kommunikationen til og mellem foreningens medlemmer,
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•
•

•

patientgruppen og behandlere
at udveksle erfaringer under og efter sygdomsforløbet
at medvirke til at påvirke kræftområdet politisk på alle niveauer for forbedring af de
menneskelige, psykologiske og økonomiske indsatser, såvel for patienter som for pårørende
at tilskynde og hjælpe til oprettelse af lokalgrupper rundt om i Danmark.

LyLe dækker tre forskellige sygdomme inden for kræft, nemlig; lymfekræft, leukæmi og MDS.
Roche har i forbindelse med donationen vurderet, at LyLe, for at kunne opfylde foreningens
formål, skal have mulighed for at tilegne sig viden om kræftområdet bredt som specifikt og
politisk som økonomisk (Medicinrådet), for at kunne påvirke det politiske plan jf. formålsbestemmelsen.
Det er i denne kontekst at Roche har valgt at donere midler til abonnementet på Dagens
Pharma, der netop kan bibringe LyLe noget af denne viden.
Roche ved, som følge af vores samarbejde med patientforeningen, at LyLe ønsker at være en
velinformeret forening, således at de hurtigt kan videregive ny viden og information til deres
medlemmer, jf. formålsbestemmelsen. Og derfor var det naturligt for Roche at støtte foreningen i at opnå den viden inden for foreningens interessefelter ved at støtte et abonnement på
Dagens Pharma.
Selv om Dagens Pharma dækker bredere end LyLes område, så kan LyLe i Dagens Pharma finde informationer og viden, som netop er meget relevante for foreningen.”
Som det fremgår af Patientforeningskodekset, er det et krav, at støtte til en patientforening ydes med det
formål at støtte faglige aktiviteter indenfor sundhed, forskning og undervisning, der er relevant for den
pågældende patientforening. Granskningsmandspanelet finder ikke, at et abonnement til Dagens Pharma
kan karakteriseres som en faglig aktivitet vedrørende sundhed og forskning eller kan anses som led i undervisning af en patientforening.
Granskningsmandspanelet anerkender, at en patientforenings abonnement til forskellige nyhedsmedier
inden for life science, lejlighedsvist kan være af interesse for en patientforening. Det er imidlertid Granskningsmandspanelets opfattelse, at abonnementer til generelle nyhedsmedier, uagtet at det er inden for
life science, anses som en generel driftsstøtte til patientforeninger.
Det er derfor Granskningsmandspanelets vurdering, at Roches samarbejde med LyLe vedrørerende støtte
til LyLe´s abonnement til Dagens Pharma er en støtte til patientforeningens almindelig drift (på tilsvarende vis som husleje, telefon- og internetabonnement o.l.), og ikke en økonomisk støtte til en aktivitet, projekt eller formål som patientforeningen arbejder for, eller kan anses som led i undervisning af patientforeningen.
På den baggrund finder Granskningsmandspanelet, at Roches samarbejde med LyLe i forbindelse med
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støtte til Lyle’s abonnement til Dagens Pharma er i strid med Patientforeningskodeksets § 3, stk. 1, litra a).
Afgørelse:
Roche A/S findes således at have overtrådt Patientforeningskodeksets § 3, stk. 1, og pålægges som følge
heraf sanktioner.
Sanktion:
• Påtale for overtrædelse af Patientforeningskodeksets § 3, stk. 1, litra a), jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI § 6, litra a).

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.
Der pålægges et gebyr på 6.000 kr., for at anke en afgørelse truffet af Granskningsmandspanelet, jf. Sanktions- og gebyrregulativets § 7, stk. 8.
En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.

Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering, når sagen er endelig.

Med venlig hilsen

Pia Phillipsen
Juridisk granskningsmand
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