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Svar vedrørende «Revidert tilsynsrapport fra møtet den. 11 mars 2015 på Bølgen & Moi»
Vi viser til Legemiddelverkets tilsynsrapport av 7. april 2015 vedrørende møte avholdt på Bølgen & Moi
Tjuvholmen den 11. mars d.å. Vi viser også til Pfizers tilsvar av 21. april. Basert på Pfizers tilbakemelding har
Legemiddelverket endret sin rapport, og den foreligger nå i en revidert versjon datert 28. april. Vi har fått oss
forelagt den reviderte versjonen, og så langt vi kan se er det kun andre avsnitt under overskriften «Møte» (side 34) som er endret.
Den nye beskrivelsen av møtet er: «Det ble ønsket velkommen og programmet startet klokken 18.15. Det var fire
ansatte fra Pfizer med på møtet. Møteansvarlig annonserte når det ble ønsket velkommen til møtet at deltakerne
skulle få vin med en gang (siden det er så lenge til middag). Møtebordet var dekket med vinglass og det stod åtte
vinflasker på et bord rett ved siden av møtebordet. Servitøren kom like etter for å servere vinen. En annen Pfizer
ansatt ga et diskre tegn til servitøren om at hun skulle vente. Middag med vin ble servert på møtebordet under den
faglige delen av reklamemøtet (19.00-19.30) og dessert ble servert og spist under den siste delen av foredraget og
produktpresentasjonen fra firma (20.00-20.15). Møtet ble avsluttet klokken 20.15.»
Det er riktig at det var fire ansatte fra Pfizer tilstede på dette møtet. Alle fire, herunder møteansvarlig, tar
avstand fra beskrivelsen av hvordan møtet ble åpnet. Det er ikke riktig at møteansvarlig annonserte «at
deltakerne skulle få vin med en gang (siden det er så lenge til middag)». Slik det også er beskrevet i Pfizers tilsvar
av 21. april, ble det derimot informert om at middagen ville bli fremskyndet i forhold til opprinnelig oppsatt
program, og at det ville bli servert middag med vin etter pausen i det faglig programmet. Det ble ikke tilbudt
eller annonsert servering av vin ved møtets åpning eller uten samtidig måltid.
Vi finner det forunderlig at Legemiddelverket har oppfattet åpningen av møtet slik det beskrives i den reviderte
rapporten. Vi har derfor tatt kontakt med en møtedeltaker for å undersøke hvordan deltakerne husker åpningen
av møtet. Vedkommende lege kjenner ikke igjen Legemiddelverket beskrivelse.
Pfizer har som mål at markedsføringen av våre produkter skal foregå på en god og balansert måte i tråd med
regelverket, og vi setter pris på tilbakemeldinger fra Legemiddelverket dersom vi gjør feil. Vi har etter det
aktuelle møtet orientert Legemiddelverket om de tiltak vi har iverksatt for å adressere ankepunktene. Det er
imidlertid viktig for Pfizer, også av hensyn til de av våre ansatte som gjennomfører møtene, at eventuell kritikk
bygger på et riktig faktisk grunnlag.

Vi ber om at Legemiddelverkets beskrivelse av møtet endres slik at den stemmer med det som faktisk ble sagt.
Vi ber også om at dette brevet publiseres sammen med øvrige dokumenter i saken.
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