
Å R S R A P P O R T 2019 

  

  

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, 

samt internasjonalt regelverk, herunder regelverk fra EFPIA og IFPMA. Rådet har egne 

vedtekter.  

  

RÅDETS OG ANKENEMNDENS SAMMENSETNING, GENERELLE OPPGAVER OG FUNKSJONER  

  

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. 31.12.2019:  

Oppnevnt av DNLF og LMI: 

Leder: Ane R. Breivega, advokat 

 

Oppnevnt etter forslag fra FFO: 

Mona Enstad, Generalsekretær, MS-Forbundet 

Andreas Habberstad, Administrasjonssjef, FFO (vara) 

 



LMI har oppnevnt følgende personer: 

Synnøve Jespersen, lege, Sanofi 

André Bregård, General manager, Novo Nordisk 

Ieva Petronyte, Compliance Officer, Eli Lilly (vara) 

Sissel Frønes, Medical Governance Manager, GlaxoSmithKline (vara) 

 

DNLF har oppnevnt følgende personer: 

Roar Dyrkorn, Overlege, St. Olavs Hospital 

Heidi Glosli, Overlege, OUS 

Ketil Arne Espnes, Seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital (vara) 

Ingrid Castberg, Overlege, St. Olavs Hospital (var 
  

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. 31.12.2019:  

Leder: Advokat Jan Fredrik Wilhelmsen, oppnevnt av Dnlf og LMI 

 

Msc.Pharm, PgDip. Clin.Pharm., Jorunn Berge Foss, Fresenius Kabi, oppnevnt av LMI 

 

Overlege OUS, Kari Kjeldstadli, oppnevnt av Dnlf  

 

Rådets sekretariat har i 2019 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 driften. Rådets arbeidsform er møter, og i 2019 ble 

det avholdt 5 rådsmøter og 1 møte i ankenemnden.   

 



I rådsmøte behandler Rådet innklagede saker. Rådet kan også uttale seg i prinsipielle 

spørsmål. Ifølge vedtektene kan enhver klage inn en sak til Rådet. Rådet har behandlet 5 

forhåndsuttalelser, samt fattet vedtak i 4 saker. Ankenemnden behandlet 1 sak i 2019. 

  

Av de totalt 4 sakene som ble klaget inn ble 1 sak klaget inn av Rådets sekretariat, 2 saker ble 

klaget inn av legemiddelfirmaer, og en sak klaget inn av helsepersonell. 4 klagesaker ble ilagt 

gebyr.   

  

Rådet kan ilegge legemiddelfirmaene sanksjoner i form av gebyrer opptil kr. 300.000, -.  

I 2019 lå gebyrene på 25 000,- til 150 000,-.  

  

Saker behandlet av Sekretariatet/LMI:  

  

• Sekretariatet/LMI har behandlet 23 saker hvor industriansatte har søkt om å få delta på 

legearrangementer som gir tellende timer.   

• Sekretariatet/LMI har behandlet 108 saker om konseptgodkjenning av arrangementer i 

regi av helsepersonellforeninger.   

 

KURS  

  

Sekretariatet/LMI arrangerer en rekke kurs. Her er oversikt over kursvirksomheten i 2019;  

  

• Reklamekurs 5. juni 2019  

• Lov- og bransjekurs (årlig kurs) 21. - 23. mai 2019  

• Lov- og bransjekurs (årlig kurs) 29. - 31. oktober 2019  

• Spesialistkurs (årlig kurs) 25. - 26. april 2019 

• Reklamekurs 5. november 2019 

 

  

Det arrangeres også medlemsmøter/temamøter for medlemsbedrifter i forbindelse med 

oppdatering av regelverk osv.  

  



  

VIKTIGE SPØRSMÅL / NYHETER I 2019  

  

I det følgende er det trukket frem noen viktige temaer, oppdateringer og nyheter for 2019.   

  

Rådets praksis i 2019 omhandler blant annet viktige avklaringer i forhold til 

legemiddelfirmaers bruk av nettsteder: 

• Det ble fastslått at et nettsted som et legemiddelfirma står bak må regnes som 

reklame selv om omtalen av legemidlene på nettsiden er basert på nasjonale 

retningslinjer og/eller er utarbeidet av ekstern ekspertise som arbeider selvstendig. 

Så lenge nettstedet omtaler legemidler og omtalen kan anses å være gjort i den 

hensikt å fremme salget eller bruken, vil reklamereglene gjelde. 

 

• Det ble også fastslått at hvis et nettsted som et legemiddelfirma står bak bruker 

algoritmer som grunnlag for anbefalinger om behandlingsvalg, må selve algoritmen 

være dokumentert og basert på gyldige og oppdaterte vitenskapelige referanser. Et 

ekspertpanel, selv om det står helt fritt, anses ikke som en gyldig kilde eller 

referanse. 

 

• Videre presiserte Rådet hvilke krav som stilles til obligatorisk informasjon i reklame 

på en nettside hvis denne legges i en lenke. Lenken skal være tydelig og lett å få øye 

på og den skal være en direktelenke. Det var i det konkrete tilfellet ikke tilstrekkelig 

at lenke til obligatorisk informasjon bare synes når leseren scroller seg frem til 

avsnittet hvor lenken er plassert. Rådet uttalte at dersom en nettside inneholder en 

meny som følger skjermbildet, vil lenken til obligatorisk informasjon kunne vært 

inkludert i denne. Leseren vil da til enhver tid se lenken, og ha mulighet til å klikke 

seg direkte til den obligatoriske informasjonen.  

 

• Det er viktig å merke seg at Rådet stiller strenge krav til at sikkerhetsinformasjonen i 

reklamen på reklame på nett skal være enkel å få tak i. Det betyr at nettsiden må 

fremstå som oversiktlig og at sikkerhetsinformasjonen må gis slik plass eller 

fremheving at leseren på en enkel måte vil oppfatte denne sammen med annonsens 

budskap. 

Rådet uttalte seg også om sammenlignende reklame: 

• Det er viktig å ta nødvendige forbehold, samt at nødvendige forbehold kommer 

tydelig frem, ved utarbeidelse av sammenlignede reklame. Ved å selektere funn fra 

referansene som benyttes vil man kunne fremstille eget produkt som mer fordelaktig 

enn konkurrentens. Rådet presiserte at ved sammenlignende reklame er det viktig å 

ta nødvendige forbehold og at opplysninger som studiedesign er plassert sammen 



med effektpåstandene. Gjøres ikke det, vil det utgjøre alvorlige brudd på helt 

grunnleggende regler om legemiddelreklame og sammenlignende reklame. 

 

Andre aktiviteter i 2019: 

• For å kunne yte bedre service og i større grad møte firmaenes behov, har Rådet 

lagt til rette for en ny prosedyre for behandling av forhåndsuttalelser.  

Behandling av forhåndsuttalelser gir firmaene en sikkerhet for at de planlagte 

aktiviteter og kampanjer er i tråd med regelverket. Imidlertid er det ofte behov 

for raskt å lansere nye kampanjer og raskt ta nytt materiell i bruk.  

Saksbehandlingen kan nå ta ned mot 4 uker fra innleveringsfristen som er den 1. i 

hver måned. Rådet tror en større bruk av forhåndsuttalelser vil kunne medføre 

større etterlevelse av regelverket. 

 

• Sekretariatet i Rådet gir løpende råd til legemiddelfirmaene som svar på 

forespørsler knyttet til Bransjereglene. Sekretariatet tar stikkprøver av 

reklamemateriell for å se etter brudd på materiellet. Det har også blitt gitt 

tilbakemeldinger til firmaene om endringer i forbindelse med dette.  

 

 

I 2019 ble det vedtatt en del endringer i Bransjereglene, herunder:   

  

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

oppdatering.   

• 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.  

 

Bransjereglene er basert på EFPIAs europeiske bransjeregler om åpenhet. I 2019 har Dnlf og 

LMI arbeidet med å utrede hjemmelsgrunnlaget for disclosure for ytterligere å sikre åpenhet 

om verdioverføringer mellom leger og helsepersonell. 

  

OVERSIKT OVER BEHANDLEDE SAKER  

  

Rådets saker i 2019 finner du her: http://reklameregler.lmi.no/avgjorelser/  

  



OPPSUMMERING  

  

2019 var et år med en rekke nyttige diskusjoner og avklaringer.   

 

Utarbeidet av Rådets sekretariat 


