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Ankenævnet 
Ankenævnet har truffet afgørelse i en ankesag om 
anvendelse af indlæg om miljø i forbindelse med et 
efteruddannelsesarrangement. Selve afgørelsen 
offentliggøres ikke, da sagen vedrører en sag om for-
håndsvurdering. 
 
Miljømæssige og klimamæssige indlæg 
En virksomhed havde søgt om forhåndsgodkendelse 
til at afholde møder/symposier for sundhedspersoner 
med et programpunkt vedrørende miljømæssige kon-
sekvenser ved brug af drivhusgasser i inhalationsbe-
handling.  
 
I forbindelse med anmodningen anførte virksomhe-
den blandt andet, at der på disse møder ikke vil indgå 
oplæg fra virksomheden i nogen form udover en vel-
komst. Der vil ikke på noget tidspunkt blive nævnt 
brandspecifikke lægemidler - hverken virksomhedens 
eller andre producenters. I oplægget vil inhalatorer 
kun blive omtalt som enten HFC-fri eller HFC-holdige 
med fokus på de to gruppers forskellige klimaaftryk. 
Virksomheden anførte, at mange lægemiddelvirksom-
heder producerer inhalationsmedicin i begge grupper, 
og derfor opfattede virksomheden oplægget som 
neutralt og vurderede, at det ikke var omfattet af Re-
klamekodekset. 
 
Det følger af Reklamekodeks § 13, stk. 1, at når læge-
middelvirksomheder afholder egne uddannelsesar-
rangementer for sundhedspersoner, skal programmet 
være 100 % fagligt, hvilket betyder, at der ikke må 
være elementer af programmet, der ikke opfylder 
faglighedskravet. Sundhedspolitiske og sundhedsøko-
nomiske områder kan efter omstændighederne anses 
for værende i overensstemmelse med Reklameko-
deks § 13, stk. 1, så længe fokus fortsat er på behand-
ling af et sygdomsområde med det formål at sikre 
patienterne den bedste medicinske behandling, jf. 
Vejledningen til Reklamekodeks § 13, stk. 1. Det var 
derfor Granskningsmandspanelets vurdering, at op-
lægget ikke havde det fornødne specifikke sundheds-

faglige og efteruddannelsesmæssige sigte, idet op-
læggets hovedformål var at orientere om klimamæs-
sige aspekter ved henholdsvis HFC-spray og HFC-fri 
pulverinhalatorer.  
 
Granskningsmandspanelets afgørelse blev anket, og 
Ankenævnet traf afgørelse om at udvide fagligheds-
kriteriet i Reklamekodeksets § 13, stk. 1. Ankenævnet 
anfører i deres begrundelse: 
 
”Fokus på bæredygtighed og klimavenlige løsninger 
må forventes at blive en nødvendig og integreret del 
af sundhedspersoners dagligdag i takt med den sta-
digt voksende globale klimakrise, jf. blandt andet de 
ovenfor af [virksomheden] anførte citater fra Læge-
foreningen og danske regioner. Faglighedsbegrebet 
for sundhedspersoner må reflektere denne udvikling. 
  
Ankenævnet kan derfor tilslutte sig, at der sker en vis 
udvidelse af faglighedskriteriet, jf. Reklamekodeks § 
13, stk. 1, således at kriteriet også kommer til at om-
fatte indlæg på efteruddannelsesarrangementer ved-
rørende miljømæssige forhold af relevans for sund-
hedssektoren. Ankenævnet forudsætter, at sådanne 
indlæg primært skal have til formål at sikre sundheds-
personer relevante fakta med henblik på bedre forstå-
else af klimaeffekternes betydning for det sundheds-
faglige arbejde, at der ikke i sammenhæng med ind-
læg af denne art må omtales bestemte lægemidler, 
og at gennemgangen af miljømæssige forhold i øvrigt 
hverken direkte eller indirekte må have karakter af 
eller kunne opfattes som reklame for lægemidler.” 
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Granskningsmandspanelet vil snarest opdatere vej-
ledningen til Reklamekodeksets § 13, stk. 1, vedrøren-
de udvidelsen af faglighedskriteriet for efteruddan-
nelsesarrangementer, men lægemiddelvirksomheder 
kan allerede nu indrette sig efter afgørelsen, navnlig 
Ankenævnets kriterier for anvendelse af indlæg om 
miljømæssige forhold af relevans for sundhedssekto-
ren: 
 
 at sådanne indlæg primært skal have til formål 

at sikre sundhedspersoner relevante fakta med 
henblik på bedre forståelse af klimaeffekternes 
betydning for det sundhedsfaglige arbejde,  

 at der ikke i sammenhæng med indlæg af den-
ne art må omtales bestemte lægemidler, og  

 at gennemgangen af miljømæssige forhold i 
øvrigt hverken direkte eller indirekte må have 
karakter af eller kunne opfattes som reklame 
for lægemidler.  

 
 

ENLI’s sekretariat søger jurist 
ENLI søger en faglig dygtig og selvstændig juridisk 
granskningsmand til 30 timer ugentligt. 
 
Som juridisk granskningsmand indgår du i ENLI’s 
Granskningsmandspanel, som består af to øvrige juri-
ster i sekretariatet (heraf den ene som sekretariats-
chef), en stud.jur. og tre eksterne lægefaglige gransk-
ningsmænd. Som granskningsmand har du ansvar for 
at kontrollere og sanktionere lægemiddelvirksomhe-
ders overholdelse af de etiske regelsæt samt at fore-
tage forhåndsvurderinger og godkendelser af læge-
middelvirksomheders aktiviteter og reklamer mål-
rettet sundhedspersoner.  
 
Du bliver endvidere ansvarlig for at kommunikere 
afgørelser, praksis og nyheder til de tilsluttede virk-
somheder, besvare generelle spørgsmål samt forestå 
udarbejdelse af vejledninger og ajourføre gældende 
regelsæt. Undervisning i regler og praksis vil endvide-
re være en del af dit arbejde.  
 
Det fulde stillingsopslag kan bl.a. ses på www.enli.dk. 
 
Ansøgningsfristen er 27. januar 2023. 

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. janu-
ar 2023. ENLI vil i 1. kvartal af 2023 offentliggøre ind-
beretningerne i samlede skemaer på www.enli.dk.  
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