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XXXXX 
XXXXX 
 

København, den 1. juli 2022 
 
 
 

AFGØRELSE 
 

Vedr.: Aa-2022-2362, sponsorat til deltagelse i Euretina Kongres 

 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog ovenstående sponsorat, anmeldt af XXXXX den 9. juni 2022, til kontrol.  
 

XXXXX har anmeldt et sponsorat til deltagelse i Euretina Kongres, der afholdes i Hamborg, Tyskland, i pe-
rioden fra den 1. til 7. september 2022. 
 

Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet umiddelbart stred 

mod ENLI’s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler ret-

tet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 15. juni 2022. 

 

XXXXX har den 29. juni 2022 svaret i sagen. 
 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

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

overtrådt: 

 

• Reklamekodeksets § 21, stk. 4 

 

Begrundelse: 

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

 

• Forplejning, jf. Reklamekodeksets § 13, stk. 8 

• Overnatningssted, jf. Reklamekodeksets § 13, stk. 7, jf. stk. 10 

 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at vurderingen af ovenstående forhold ikke er ensbetydende 

med en vurdering af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. 

 

 

 

Regelgrundlag 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til sundheds-

personer, skal have et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet, herunder 

tidsmæssigt underordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet. Det følger af vejlednin-
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gen til bestemmelsen, at der herved skal forstås et almindeligt standardniveau, og altså ikke luksus eller 

på anden måde ekstravagant. 

 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 13, stk. 8, at lægemiddelvirksomheder ikke må give eller tilbyde mål-

tider (mad og drikkevarer) til sundhedspersoner, undtagen i de tilfælde, hvor værdien af sådanne måltider 

ikke overstiger et af følgende beløbslofter: 450 DKK for frokost, 850 DKK for middag eller 1.400 DKK for 

bespisning ved heldagsmøder/konferencer mv. De nævnte beløbslofter gælder for måltider i Danmark. 

Ved måltider i andre europæiske lande gælder de beløbslofter, der er fastsat herfor af lægemiddelbran-

cheorganisationerne i disse lande.  

 

Af vejledningen til Reklamekodeksets § 13, stk. 8, fremgår det, at det med vedtagelsen af EFPIA’s Disclo-

sure Code den 24. juni 2013 om lægemiddelindustriens offentliggørelse af betalinger til sundhedsperso-

ner er besluttet, at hvert land i egne nationale kodeks skal fastlægge et beløbsloft (maksimal pris) for be-

spisning, inkl. drikkevarer til sundhedspersoner. 

 

På www.enli.dk fremgår beløbslofterne for samtlige EFPIA-lande. For så vidt angår Tyskland fremgår det, 

at Tyskland har lagt sig fast på et beløbsloft på max. 60 € pr. måltid, inkl. skatter og afgifter. 

 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 13, stk. 5, at repræsentation, der ydes i forbindelse med de i stk. 1 

nævnte aktiviteter, skal begrænses til rejser, måltider, ophold og nøjagtige tilmeldingsgebyrer. Af Rekla-

mekodeksets § 13, stk. 7, følger, at alle former for repræsentation, der ydes til sundhedspersoner, skal 

have et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet, herunder tidsmæssigt un-

derordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet.  

 

XXXXX bemærkninger 
XXXXX anfører følgende i høringssvar af 29. juni 2022: 
 

”Ad 1 – Forplejning.  

Vi har i anmeldelses skemaet anført, at beløb for det måltid vi vil tilbyde i Tyskland vil udgøre 

450 DKK pr. person pr. aftensmåltid. Beløbet skal anføres i danske kroner i skemaet, og det er 

ikke muligt at skrive Euro.  

 

Vi er opmærksomme på at beløbsgrænsen for forplejning i Tyskland er 60 Euro, svarende til 

446,42 kr (med d.d kurtage på 7,44). Ofte regner vi med fixed kurs på 7, 50 kr, når vi omreg-

ner.  

 

Ved en menneskelig fejl, er dette blevet rundet op til danske kr 450 kr i anmeldelses skemaet. 

Dette skulle istedet for have være rundet ned. Måltidet vil jo aldrig blive betalt i danske kro-

ner, da det er i Tyskland arrangementet foregår.  

Hvis det havde været muligt både at skrive danske kroner og 60 Euro i anmeldelsesskemaet, 

havde vi selvfølgelig gjort dette.  

 

Vi har på intet tidspunkt haft intention om at overskride beløbsgrænsen med 3,58 kr pr måltid 

(svarende til 0,48 euro).  

http://www.enli.dk/
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Se vedhæftede dokument 2 for at dette arrangement er godkendt internt i XXXXX 

 den 3 juni 2022 (6 dage før anmeldelsen), hvor det også fremgår, at vi har godkendt at det er 

de 60 Euro vi vil bespise deltagere for. 

 

Vi har således ikke haft intention om at tilbyde forplejning, som overskrider de tyske beløbs-

grænser, men er klar over at vi skulle have angivet beløbet 60 Euro i anmeldelsesskemaet un-

der kommentarer. 

 

Ad 2 – Overnatningssted. 

Dette arrangement er anmeldt før de endelige detaljer omkring overnatning/hotel har været 

på plads. Vi har derfor ikke kunnet skrive hvilket hotel, vi ville anvende. 

 

Vi har anmeldt følgende; ”Hotel er ikke booket endnu, så pris og navn kendes ikke endnu, 

men vi holder hos indenfor de gældende ENLI regler.” 

 

Normalt plejer vi at skrive at; ”Hotel er ikke booket endnu. Pris og navn kendes ikke endnu, 

men vi holder hos indenfor gældende ENLI regler, som betyder at det maks er et 4 stjernet ho-

tel, og som ikke er luxuriøst eller ekstravagant, og som ikke tilbyder adgang til spa, wellness, 

kultur, golf eller lign.” 

 

Da det har været en ny medarbejder, som har anmeldt dette, er vores standard tekst vedrø-

rende dette desværre ikke blive anvendt. 

 

Vores intention har hele tiden været, at vi ville være compliant i forhold til hotel kategori. Vi 

beklager selvfølgelig, at vi ikke har skrevet detaljerne for hotelkategorien (maks 4 stjernet ho-

tel, og som ikke er luxuriøst eller ekstravagant, og som ikke tilbyder adgang til spa, wellness, 

kultur, golf eller lign.), i anmeldelses skemaet. Se dokument 1 (godkendt internt af os 8 juni 

2022), hvor det også fremgår, at når et hotel er valgt, skal det til review af os internt igen.” 

 

Granskningsmandspanelets bemærkninger 

XXXXX har i forbindelse med anmeldelsen anført, at beløbene for aftensmåltider i Tyskland udgør 450 DKK 
pr. person pr. aftensmåltid. 
 

Af www.valutakurser.dk fremgår det, at Nationalbanken har oplyst, at € 60 svarer til 446,35 DKK pr. 1. juli 

2022. Såfremt man inviterer sundhedspersoner på middag i Tyskland, skal det tyske beløbsloft på € 60 

(446,35 DKK) således overholdes. Det i anmeldelsen anførte forplejningsbeløb på 450 kr. pr. person over-

stiger dermed det tilladte beløbsloft i Tyskland, hvorfor sagen blev sendt i høring. 

 

På baggrund af den fremsendte dokumentation (intern godkendelse med bilag dateret den 8. juni 2022) i 
høringssvar af 29. juni 2022, finder Granskningsmandspanelet, at XXXXX har dokumenteret, at de forud 
for anmeldelsen alene tilbyder aftensmad til € 60 pr. person og overnatning på et 4-tjernet hotel. 
 

Det er derfor Granskningsmandspanelets vurdering, at den tilbudte overnatning og forplejning findes at 

være i overensstemmelse med Reklamekodeksets § 13, stk. 7 og 8. 

http://www.valutakurser.dk/
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Det følger af Reklamekodeksets § 21, stk. 4, at virksomhederne har pligt til at sikre, at anmeldelsen er 

fuldt oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. 

 

Som det fremgår af ovenstående har XXXXX i forbindelse med anmeldelsen ikke oplyst tilstrækkelig in-
formation vedrørende overnatning og oplyst forkert forplejningsbeløb. 
 

Det har således været nødvendigt for Granskningsmandspanelets vurdering af sagen, at XXXXX har frem-
sendt yderligere oplysninger undervejs i sagen, idet de anmeldte forhold ikke alene har kunnet belyse, 
hvorvidt reglerne i Reklamekodekset var overholdt. Det er derfor Granskningsmandspanelets vurdering, 
at Reklamekodeksets § 21, stk. 4 ikke er overholdt. 
 

Det følger af Sagsbehandlingsreglerne for ENLI § 9, stk. 9, at såfremt Granskningsmandspanelet vurderer, 

at en sag er af en sådan karakter, at en høringsskrivelse vil være uden indflydelse på afgørelsens udfald og 

overtrædelsen alene vil medføre en påtale, kan Granskningsmandspanelet træffe en straksafgørelse, hvor 

høringsfasen udelades. 

 

XXXXX høres på denne baggrund ikke om overtrædelsen af Reklamekodeksets § 21, stk. 4. 
 

Afgørelse: 

XXXXX findes således at have overtrådt Reklamekodeksets 21, stk. 4, og pålægges som følge heraf sankti-
oner.  
 

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. 4, 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 senest den 31. juli 2022 og sker online på anmeldersitet via www.enli.dk.  

 

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. Sank-

tions- 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. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Pia Phillipsen 

Juridisk granskningsmand 

 
 


