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Pierre Fabre Pharma Norden AB 
Turebergs Torg 1 Plan 2 
 Sollentuna 
Sverige 
Att: xxxx 
Sendt pr. e-mail til: xxxx@pierre-fabre.com 
 

København, den 27. oktober 2022 
 
 
 
 

AFGØRELSE 
 

Vedr.: Ad-2022-3764, sponsorat til deltagelse i ESMO GI 

 

Baggrund: 

Granskningsmandspanelet udtog ovenstående sponsorat, anmeldt af Pierre Fabre Pharma Norden AB 

[Pierre Fabre] den 5. oktober 2022, til kontrol.  

 

Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at sponsoratet 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 17. oktober 2022. 

 

Pierre Fabre har den 21. oktober 2022, svaret i sagen. 

 

 

Granskningsmandspanelets vurdering: 

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

overtrådt: 

 

• Reklamekodeksets § 13, stk. 8 

 

Begrundelse: 

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

 

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

 

Regelgrundlag 

 

Det fremgår af Reklamekodeksets § 13, stk. 8, at: 

 

”Virksomhederne må ikke give eller tilbyde måltider (mad og drikkevarer) til sundhedspersoner, 

undtagen i de tilfælde, hvor værdien af sådanne måltider ikke overstiger et af følgende beløbs-

lofter: 450 kr. for frokost, 850 kr. for middag eller 1.400 kr. for bespisning ved heldagsmø-
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der/konferencer mv. De nævnte beløbslofter gælder for måltider i Danmark. Ved måltider i an-

dre europæiske lande gælder de beløbslofter, der er fastsat herfor af lægemiddelbrancheorga-

nisationerne i disse lande.” 

 

Pierre Fabres bemærkninger 

 

Pierre Fabre har ved høringssvar af 21. oktober 2022, anført følgende: 

 

”Vi har granskat dokumentationen för de middagar där danska läkare deltog i samband ESMO 

GI i Barcelona. 

Vi ber om ursäkt för ett räkningsfel i valutaomräkning som vi gjort i den initiala anmeldelse. 

I genomsnitt har middagarna kostat 45,67 Euro per person, dvs under gränsbeloppeet. 

Belopp middag: 

29 juni: 91 Euro (4 personer) 

30 juni: 270,90 Euro(4 personer) 

1 juli: 186.10 Euro (4 personer) 

Beloppen överstiger gränsen vid ett tillfälle (30 juni) med 7,70 Euro per person. 

Totalbelopp för den middagen för 4 personer var 270,90 Euro och inkluderar mat och dryck. 

Middagen var inte förutbeställt. Vid en snabb huvudräkning vid beställning i restaurangen 

insåg vi inte att bröd och vatten skulle läggas till. 

  

Vi inser vårt misstag och kan bekräfta att vi kommer genomföra ytterligare kvalitetetssäkrande 

åtgärder såsom utbildningar för vår personal för att säkerställa att misstag ej görs i framti-

den.” 

 

 

Granskningsmandspanelets bemærkninger 

Pierre Fabre har i forbindelse med anmeldelsen anført, at der tilbydes aftensmad for 677 DKK.  

 

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

tider til sundhedspersoner, undtagen i de tilfælde, hvor værdien af sådanne måltider ikke overstiger et af 

følgende beløbslofter: 450 kr. for frokost, 850 kr. for middag eller 1.400 kr. for bespisning ved heldagsmø-

der/konferencer mv. De nævnte beløbslofter gælder for måltider i Danmark. Ved måltider i andre euro-

pæiske lande gælder de beløbslofter, der er fastsat herfor af lægemiddelbrancheorganisationerne 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 Spanien fremgår det, at 

Spaniens beløbsloft er på 60 euro for et måltid, beløbet er pr. måltid, inkl. skatter og afgifter. 

 

http://www.enli.dk/
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Af www.valutakurser.dk fremgår det, at Nationalbanken har oplyst, at 60 euro svarer til 446,54 DKK. Så-

fremt man inviterer sundhedspersoner på middag i Spanien, skal det spanske beløbsloft på 60 euro 

(446,54 DKK) således overholdes.  

 

Pierre Fabre oplyser i ovennævnte høringssvar, at gennemsnitsprisen for middagene udgør 45,67 euro pr. 

person. Granskningsmandspanelet bemærker i den forbindelse, at beløbsloftet angiver den tilladte pris 

pr. person pr. måltid, hvorfor gennemsnitsprisen er uden betydning. 

 

Pierre Fabre angiver endvidere, at beløbet for bespisning den 30. juni 2022, udgør 270,90 euro for 4 per-

soner, dvs. 67,72 euro pr. person (503,63 DKK), hvilket overstiger det spanske beløbsloft på 60 euro.  

 

På den baggrund er det Granskningsmandspanelets vurdering, at den tilbudte forplejning ikke er i over-

ensstemmelse med Reklamekodeksets § 13, stk. 8, da beløbet til aftensmad på 67,72 euro pr. person, 

overstiger det tilladte beløbsloft i Spanien med 7,70 euro. 

 

 

Afgørelse: 

Pierre Fabre Pharma Norden AB findes således at have overtrådt Reklamekodeksets § 13, stk. 8, og på-

lægges som følge heraf sanktioner.  

 

Granskningsmandspanelet skal bemærke, at nærværende vurdering ikke er ensbetydende med en vurde-

ring af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. 

 

 

Sanktion:  

• Bøde på 50.000 kr. + moms for overtrædelse af Reklamekodeksets § 13, stk. 8, jf. Sanktions- og 

gebyrregulativ for ENLI § 5, litra d. 

 

 

Faktura fremsendes.  

 

 

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. Sank-

tions- og gebyrregulativets § 7, stk. 8.  

http://www.valutakurser.dk/
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En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.  

 

Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Lægemiddelstyrelsen til orientering. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Pia Phillipsen 

Juridisk granskningsmand 

 
 


