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Ankenævnet 
Ankenævnet har på deres møde den 16. december 
2021 truffet afgørelse i en sag om en afslået for-
håndsvurdering, der refereres nedenfor, men ikke 
offentliggøres. 
 
Podcasts med politisk debat - Lobbykodekset 
En virksomhed havde anmodet om en forhåndsgod-
kendelse af et projekt, som skulle udmunde i en ræk-
ke podcasts, hvor kandidater til regionsrådsvalget i 
november 2021 samt en sundhedsøkonom skulle tale 
om fremtidens sundhedsvæsen. Virksomheden ville 
finansiere produktionen af podcasts og distribution til 
radiostationer mv. 
 
Granskningsmandspanelet kunne ikke godkende an-
modningen om forhåndsvurdering, idet det bl.a. var 
Granskningsmandspanelets vurdering, at de medvir-
kende politikere ville få en økonomisk fordel ved, at 
virksomheden ville afholde udgifterne til produktion 
og distribution, i strid med forbuddet mod økonomisk 
støtte i Lobbykodeksets § 13. 
 
Det var endvidere Granskningsmandspanelets vurde-
ring, at selve beløbet (her særligt produktions-/
distributionsomkostningerne og værdien for politiker-
ne) var underordnet.  
 
Ankenævnet mente ikke, at støtten til projektet var 
en økonomisk støtte omfattet af Lobbykodeksets § 
13, og omgjorde derved Granskningsmandspanelets 
afslag på forhåndsgodkendelse. Ankenævnet begrun-
der afgørelsen således: 
 
”Det overordnede formål med ENLIs Lobbykodeks er 
at højne branchens etiske profil og dermed styrke 
branchens image. De etiske regler skal sikre en ram-
me for dialogen mellem lægemiddelvirksomheder og 
politikere/myndigheder, sådan at dialogen altid fore-
går på en åben, ærlig, redelig og troværdig måde. 
Reglerne i Lobbykodeks bidrager til at sikre, at læge-
middelvirksomheder og politikere/myndigheder er 

økonomisk uafhængige af hinanden, og at samarbej-
det og dialogen altid foregår, således at pressionsmu-
ligheder parterne imellem er udelukket, jf. Lobbyko-
deks § 1. Bestemmelsen i Lobbykodeks § 13, hvorefter 
virksomhedsrepræsentanter ikke på nogen måde må 
give økonomisk støtte til beslutningstagere, er af cen-
tral betydning i bestræbelserne på at opfylde dette 
formål. Forbuddet er absolut i den forstand, at enhver 
overtrædelse - uanset størrelsen af den økonomiske 
støtte - medfører sanktioner, jf. Ankenævnets afgørel-
se af 7. maj 2021 i sag AN-2021-1468 og afgørelse af 
24. august 2021 i sag AN-2021-2757.  
 
Ifølge [virksomheden]s oplysninger vil podcast-
projektet bestå af 7 podcast-afsnit, hvis indhold angår 
emnet "Sundhedsvæsenet Anno 2041" og udgøres af 
de deltagende personers drøftelser herom. De delta-
gende personer varierer fra afsnit til afsnit og udgøres 
for hvert afsnit af den relevante regionsformand, den-
nes primære modkandidat i den pågældende region 
samt en repræsentant fra et yderligere politisk parti 
og en sundhedsøkonom. De deltagende modtager 
ingen former for betaling. Podcast-afsnittene vil blive 
tilgængeliggjort på en eller flere podcastplatforme og 
tilbydes en eller flere radiostationer. Drøftelserne skal 
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favne bredt inden for emnet for podcastene for ikke at 
fremme eller tilgodese bestemte partipolitiske syns-
punkter. De deltagende skal have lige taletid og be-
står af et bredere udsnit af beslutningstagere og der-
med ikke alene af repræsentanter fra et eller to politi-
ske partier. [Virksomheden]s bidrag til podcast-
projektet består i at betale omkostninger til produkti-
on af podcast-afsnittene, hvilket vil fremgå af de en-
kelte podcast-afsnit (både i beskrivelsen af og i indled-
ningen af selve podcast-afsnittene), ligesom alle invol-
verede parter i podcast-projektet vil blive forudgåen-
de informeret herom.  
 
Ankenævnet er enigt i, at podcast-projektet i den be-
skrevne form på relevant måde kan bidrage til den 
generelle sundhedspolitiske debat. Projektet tilgode-
ser transparens og politisk balance i repræsentatio-
nen af deltagere, således at der ikke skulle være risiko 
for, at [virksomheden] kan fremme bestemte sund-
hedspolitiske synspunkter. Betaling af produktionsom-
kostninger findes i denne sammenhæng ikke at have 
karakter af økonomisk støtte til beslutningstagere, jf. 
Lobbykodeksets § 13. Det er derfor Ankenævnets op-
fattelse, at [virksomheden] med podcast-projektet 
varetager et legitimt formål uden risiko for, at de del-
tagende politikere skulle blive økonomisk afhængige 
af virksomheden. Ud fra en samlet vurdering af de 
konkrete omstændigheder finder Ankenævnet således 
ikke, at [virksomheden]s podcast-projekt er i strid 
med Lobbykodekset, og at der derfor ikke har været 
tilstrækkeligt grundlag for at afvise anmodningen om 
forhåndsgodkendelse.  
 
Ved afgørelsen har Ankenævnet ikke tillagt det betyd-
ning, at kommunal- og regionalvalg var nært forestå-
ende på tidspunktet for anmodningen om forhånds-
godkendelse. Desuden har podcastformatets særlige 
karakter som forum for debat og formidling af politi-
ske budskaber været uden betydning for afgørelsen.”  
 
 

Oplysninger om donationer og samarbej-
der med patientforeninger 
ENLI har udsendt skemaer til de tilsluttede virksomhe-
der til udfyldelse vedr. indberetning af donationer og 
samarbejder med patientforeninger.  
 

Indberetningen til ENLI skal foretages senest 26. januar 
2022. ENLI vil i 1. kvartal af 2022 offentliggøre indbe-
retningerne i samlede skemaer på www.enli.dk.  
 
 

God jul og godt nytår 
ENLI holder åbent på telefonerne og for e-mails frem 
til jul. Mandag den 27. december holdes lukket i sekre-
tariatet, men resten af dagene mellem jul og nytår, er 
der åbent på både telefon og for e-mails.  
 
Mandag den 3. og tirsdag den 4. januar 2022 er der 
lukket for telefonhenvendelse, men e-mails vil blive 
besvaret i løbet af dagen. 
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