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Å R S R A P P O R T 2018 
 
 
Legemiddelbransjen opprettet allerede i 1975 et selvjustisorgan. I 2000 ble Dnlf (Den norske 
legeforening) og LMIs (Legemiddelindustrien) felles uavhengige selvjustisorgan, «Rådet», 
opprettet.  
 
Rådets virksomhet bygger på en samarbeidsavtale mellom Dnlf og LMI om veiledende 
retningslinjer mellom legestand og farmasøytisk industri. Videre er det inngått avtaler 
mellom LMI, De Regionale helseforetakene, Norsk Sykepleierforbund og Norges 
Farmaceutiske Forening (NFF). Rådets virksomhet baserer seg på regler for markedsføring av 
legemidler og presumeres til enhver tid å være i tråd med nasjonale lover og forskrifter. 
  
Rådet har egne vedtekter. 
 
RÅDETS OG ANKENEMNDENS SAMMENSETNING, GENERELLE OPPGAVER OG FUNKSJON 

 
Rådet består av leder og fem rådsmedlemmer  
Rådets leder er oppnevnt av Dnlf og LMI i fellesskap. Videre oppnevnes 1 medlem etter 
forslag fra pasientforeningen FFO, 2 medlemmer oppnevnes av LMI og 2 medlemmer 
oppnevnes av Dnlf.  
 
Rådets sammensetning pr. 31.12.2018: 
Ane Breivega (leder), Advokat MNA / Daglig leder, Breivega Advokatfirma AS 
 
Mona Enstad, Generalsekretær, MS-Forbundet 
Andreas Habberstad, Administrasjonssjef, FFO (vara) 
 
Heidi B. Ramstad, MD Medicine, Roche Norge AS 
Erik Aaserud, Manager Medical Legal & Scientific Affairs, MSD (Norge) AS 
Ieva Petronyte, Compliance Officer, Eli Lilly AS (vara) 
André Bregård, General Manager Norway, Novo Nordisk AS (vara) 
 
Roar Dyrkorn, Overlege, St. Olavs Hospital 
Ingrid Castberg, Overlege, St. Olavs Hospital 
Ketil Arne Espnes, Seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital (vara) 
Heidi Glosli, Overlege, OUS (vara) 
 
Ankenemnden består av leder og to nemndsmedlemmer 
Saker som dømmes av Rådet kan bringes inn for Rådets ankenemnd. Ankenemnden kan 
prøve alle sakens sider, herunder faktum.  
 
Ankenemndens sammensetning pr. 31.12.2018: 
Leder: Advokat Jan Fredrik Wilhelmsen, oppnevnt av Dnlf og LMI 
PhD/CandPharm Tove Karlsrud, Novartis AS, oppnevnt av LMI 
Professor Knut Lundin, oppnevnt av Dnlf 
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Rådets sekretariat har i 2018 bestått av: 
Lars Alnæs (sekretær), LMI  
 
Daglig drift av Rådets virksomhet ivaretas av sekretariatet. I sekretariatet arbeider en 
sekretær fra LMI som står for den daglige drift. Rådets arbeidsform er møter, og i 2018 ble 
det avholdt 5 rådsmøter og 3 møter i ankenemnden.  
 
I rådsmøte behandler Rådet saker innklagede saker. Rådet kan også uttale seg i prinsipielle 
spørsmål. Ifølge vedtektene kan enhver klage inn en sak til Rådet.  
Rådet har behandlet 9 forhåndsuttalelser, samt fattet vedtak i 8 saker henholdsvis 5 saker i 
første instans og 3 saker i ankenemnd.   
 
Av de totalt 8 sakene som ble klaget inn ble 4 saker klaget inn av Rådets sekretariat, 2 saker 
ble klaget inn av legemiddelindustrien og 2 saker ble klaget inn av sykehusleger. Av de 
innmeldte klagesaker ble samtlige ilagt gebyr.  
 
Rådet kan ilegge legemiddelfirmaene sanksjoner i form av gebyrer; fra kr. 20 000,- til kr. 
300.000, -. I 2018 lå gebyrene på 25 000,- til 130 000,-. 
 
Saker behandlet av Sekretariatet/LMI: 
 

• Sekretariatet/LMI har behandlet 12 saker hvor industriansatte har søkt om å få delta 
på legearrangementer som gir tellende timer.  

• Sekretariatet/LMI har behandlet 91 saker om konseptgodkjenning av arrangementer 
i regi av helsepersonellforeninger.  

 
KURS 
 
Sekretariatet/LMI arrangerer en rekke kurs. Her er oversikt over kursvirksomheten i 2018; 
 

• Reklamekurs (årlig kurs) 28. mai 2018 
• Lov- og bransjekurs (årlig kurs) 10.-12. april 2018 
• Lov- og bransjekurs (årlig kurs) 30. oktober - 1. november 2018 
• Spesialistkurs (årlig kurs) 18.-19. april 2018 
• OTC lov- og bransjekurs 7. november 2018 

 
I tillegg kommer en del kurs og møter hos firmaene som omhandler reklameregler. Det 
arrangeres også medlemsmøter for medlemsbedrifter om aktuelle tema innen 
reklameregelområdet. 
 
 
VIKTIGE SPØRSMÅL / NYHETER I 2018 
 
I det følgende er det trukket frem noen viktige temaer, oppdateringer og nyheter for 2018.  
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• Sekretariatet i Rådet har tatt en gjennomgang av reklamemateriell for å se etter 
brudd på punkt 8.4 balansert reklame og fremheving av forsiktighetsregler i 
annonsering. Noen av disse sakene ble fremmet for Rådet. 
 

• Det ble gjort en større oppdatering og revisjon av e-læringskurset om 
legemiddelreklame. Kurset ble oppdatert i forhold til bransjereglene fremfor 
nasjonale forskrifter. Kurset fikk også ny layout. 

 
• Rådet har merket en økning i antall søknader om forhåndsuttalelser. Behandling av 

forhåndsuttalelser gir firmaene en sikkerhet for at de planlagte aktiviteter og 
kampanjer er i tråd med regelverket.  
 

I 2018 har det vært arbeid med regelverksutvikling knyttet til LMIs bransjeregler, på følgende 
områder:  

 
• Nye satser for bevertning som i større grad skal ivareta formålet med faglig 

oppdatering.  
• Utredning av alternative hjemmelsgrunnlag for disclosure (offentliggjøring), samt 

presiseringer av reglene for disclosure, jf. bransjereglenes kap. 26. 
• Likebehandling av full digital deltakelse med fysisk deltakelse, jf. kongressforbudet. 

Det ble presisert at industrien ikke kan betale helsepersonells fulle digitale deltagelse 
på kongress. 

• Det er gjort presiseringer av venues/destinasjoner som skal gjøre det klarere hvilke 
destinasjoner som er tillatt. 

 
 
OVERSIKT OVER BEHANDLEDE SAKER 
 
Rådets saker i 2018 finner du her: 

http://reklameregler.lmi.no/avgjorelser/ 
 

OPPSUMMERING 
 
Rådet ser tilbake på 2018 som et år med en rekke nyttige diskusjoner og avklaringer.  
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