FAKTA

Om reglerne for sponsorater af efteruddannelse

•
Lægemiddelvirksomheder kan alene sponsere lægers deltagelse i faglige efteruddannelsesaktiviteter,
der har specifik sundhedsfaglig karakter, det vil sige faglige kongresser, symposier el. lign. med faglige indlæg om sygdomme, sygdomsområder, produkter, behandlingsmetoder. De faglige arrangementer skal have
et videreuddannelsesmæssigt sigte i relation til for eksempel behandlingsmetoder, lægemidler og sygdomme/sygdomsområder.
•
Lægemiddelvirksomheder kan i tilknytning til sponsorstøtte til en læges deltagelse i et fagligt efteruddannelsesarrangement tilbyde rimelig repræsentation i form af transport, måltider, ophold og tilmeldings¬gebyrer. Alle former for repræsentation, der ydes, skal have et rimeligt niveau, herunder ikke være
ekstravagant og/eller luksuriøst. Samtidig skal det være nøje begrænset til hovedformålet med det faglige
efteruddannelsesarrangement, herunder være tidsmæssigt underordnet i forhold til den faglige aktivitet.
Lægemiddelvirksomheder må kun dække faktisk afholdte udgifter efter regning.
•
Lægemiddelvirksomheder må ikke sponsere lægers deltagelse i arrangementer, der rummer nogen
form for underholdningsaktivitet eller anden ikke-faglig aktivitet. Lægemiddelvirksomheder må derfor
ikke via et sponsorat betale (hverken direkte eller indirekte) til musik, underholdning i forbindelse med for
eksempel en kongresmiddag eller anden ikke-faglig aktivitet – såsom sport, koncert, sightseeing mv.
•
Det faglige efteruddannelsesarrangement (eks. kongressen) skal finde sted på et mødested, der er
passende i forhold til det faglige formål, hvorfor der er forbud mod fagfremmende mødesteder. Herunder
må mødestedet ikke være kendt for sine underholdningsfaciliteter eller være ekstravagant og/eller luksuriøst. De samme begrænsninger gælder i relation til det hotel, hvor der er overnatning i forbindelse med kongressen. Udgangspunktet er et forbud mod at anvende 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter, slotte
og herregårde, golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), bådfarter, museer m.v.
•
Hoteludgifter kan i øvrigt alene afholdes, hvis arrangementets udstrækning nødvendiggør hotelophold. Såfremt et arrangement er af under seks timers varighed, anses hotelophold for unødvendigt. Det
er endvidere som udgangspunkt en betingelse, at der er faglige aktiviteter både dagen før og dagen efter
overnatningen.
•
Ud over forbuddet mod gourmetrestauranter er der fastlagt specifikke beløbsgrænser for, hvad en
middag (inkl. det hele) må koste. Beløbsgrænserne er landespecifikke – eksempelvis udgør maks. prisen pr.
middag i lande som Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien 450 kr. (60 euro).
•

Flyrejser til faglige kongresser mv. skal ske på økonomiklasse.

•
Lægemiddelvirksomheder må ikke yde støtte til, at læger i forbindelse med en kongresdeltagelse får
forlænget sit ophold på kongresstedet af private årsager, lige som sponsering til en læges led-sager ikke er
tilladt. Det er en betingelse for sponsoratet, at sådanne private elementer aldrig indgår.
•
Lægemiddelvirksomheder er underlagt et totalt forbud mod at yde nogen former for gaver til
læger. Det forbud gælder naturligvis også i forbindelse med lægers deltagelse i de faglige efteruddannelsesarrangementer.
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