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Gebyrstigninger 
Styregruppen for ENLI har på et møde den 7. novem-
ber 2022 besluttet at hæve nogle af gebyrerne i ENLI. 
 
ENLI er et brugerfinansieret selvjustitsnævn med fo-
kus på forebyggelse af overtrædelse af etiske kodeks. 
Samtidig med, at priser i samfundet generelt stiger, 
stiger udgifterne til driften af ENLI også. 
 
Ændringerne foretages i ENLI’s Sanktions- og Gebyrre-
gulativ med virkning fra 1. januar 2023. 
 
Gebyr for anmeldelse af aktiviteter til ENLI 
Gebyret for anmeldelse af aktiviteter til ENLI har de 
seneste år været 395 kr. + moms. På baggrund af 
ovenstående har Styregruppen besluttet, at prisen på 
anmeldelse af aktiviteter til ENLI pr. 1. januar 2023 
stiger til 425 kr. + moms pr. anmeldelse. 
 
Tilslutningsgebyr 
De virksomheder, der er medlem af de tre brancheor-
ganisationer (Lif, IGL eller Foreningen for Parallelim-
portører af medicin), der udgør Styregruppen for ENLI 
er automatisk omfattet af ENLI’s kompetence. 
 
En lang række virksomheder, som ikke er medlem af 
ovennævnte brancheforeninger har dog valgt at til-
slutte sig ENLI’s kompetence. Disse virksomheder be-
taler et tilslutningsgebyr, som siden ENLI’s start i 2011 
uændret har været 20.000 kr. + moms.  
  
Med baggrund i samfundsøkonomien og de stigende 
udgifter til driften af ENLI, samt at gebyret ikke har 
været ændret igennem mere end 10 år, har Styre-
gruppen besluttet, at tilslutningsgebyret for virksom-
hederne pr. 1. januar 2023 hæves til 22.500 kr. + 
moms pr. år.  
 
 

Revideret guideline - Digitale medier  
På baggrund af ENLI’s revidering af kodeks og vejled-
ninger før sommerferien, er ENLI i gang med at revi-

dere de tilhørende guidelines. ENLI har på den bag-
grund d.d. offentliggjort en revideret guide vedr. bru-
gen af digitale medier i reklameaktiviteter. Den revi-
derede guide indeholder, ud over ændret tekst på 
grund af Lægemiddelstyrelsens vejledning om rekla-
me for lægemidler, også den nyligt offentliggjorte 
fælles vejledning fra IFPMA og EFPIA om brugen af 
sociale medier og digitale kanaler. 
 
Den opdaterede version - både på dansk og engelsk - 
kan findes på www.enli.dk. 
 
 

Lægemiddelkonsulentmøder og frokost 
ENLI har i den seneste tid modtaget spørgsmål om 
lægemiddelkonsulentmøder, der ligger i frokostpau-
sen. 
 
Nogen er af den opfattelse, at reglerne i ENLI’s Rekla-
mekodeks ikke gælder for sådanne møder, da læge-
middelkonsulentmøder ikke skal anmeldes til ENLI. 
Dette er en fejlagtig opfattelse. 
 
Reklamereglerne, herunder reglerne i ENLI’s Rekla-
mekodeks skal altid overholdes for møder, herunder 
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lægemiddelkonsulentmøder, med sundhedspersoner, 
uanset om aktiviteten anmeldes til ENLI eller ej. Der-
med gælder § 13, stk. 7, også hvoraf fremgår: ”Der 
må alene tilbydes måltider, hvis det faglige program, 
jf. stk. 1, udgør minimum 2 timer.”  
 
Da det typiske lægemiddelkonsulentmøde ikke over-
stiger 2 timers fagligt indhold, må lægemiddelvirk-
somheder ikke medbringe frokost til de sundhedsper-
soner, man holder møde med - heller ikke, selvom 
mødet foregår i sundhedspersonens frokostpause.  
 
I det hele taget skal det altid overvejes, om forplej-
ning til et kort møde er nødvendigt. Det bør haves in 
mente, at det ikke er et krav eller en pligt, at der skal 
tilbydes forplejning til møder, men derimod en mulig-
hed, såfremt mødets karakter nødvendiggør dette. 
 
 

Åbningstid ifm. jul og nytår 
ENLI holder åbent på telefonerne og for e-mails frem 
til og med 22. december 2022. Der er lukket hos ENLI 
for henvendelser mellem jul og nytår.  
 
ENLI besvarer telefoner og e-mails igen fra 2. januar 
2023. 
 
Ved høringer over julen, er der mulighed for at få for-
længet høringsfristen til ENLI, hvis der er behov for 
dette grundet ferie. Sekretariatet kan kontaktes tele-
fonisk eller pr. telefon før 23. december, hvis der bli-
ver behov for udsættelse af høringsfrist. 
 
Ved et større antal anmodninger om forhåndsvurde-
ring, kan der være behov for at udsætte sagsbehand-
lingsfristen, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI § 6, stk. 
5, in fine, hvorefter ENLI i særlige tilfælde kan forlæn-
ge sagsbehandlingsfristen ud over de 10 arbejdsdage, 
f.eks. i forbindelse med sommer- og juleferie. 
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