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Oversigt over de af ENLI´s tilsluttede virksomheder, der har indberettet  

samarbejde med patientforeninger mv. i 2018 
 

 
Det følger af ENLI´s Patientforeningskodeks, at ENLI´s tilsluttede virksomheder er forpligtet til, en gang årligt, at fremsende en oversigt til 
ENLI over deres samarbejder med patientforeninger.  
 
ENLI´s Patientforeningskodeks gælder for samarbejder med patientforeninger. Patientforeninger er defineret som foreninger af patienter 
og pårørende, der har til formål at varetage patientgruppers interesser. Ud over patientforeninger gælder Patientforeningskodekset også 
for samarbejder med øvrige organisationer, der arbejder for patientrelaterede spørgsmål, sygdomsrelaterede spørgsmål eller andre 
organisationer, der arbejder for forbrugerinteresser. 
 
De aftaler, som lægemiddelvirksomhederne indgår med patientforeninger, skal være skriftlige og klare. Aftalerne skal altid være offentligt 
tilgængelige via lægemiddelvirksomhedernes egne hjemmesider for at forebygge forestillinger om uetiske eller lign. forbindelser mellem 
lægemiddelindustrien og organisationer.  
 
Når en lægemiddelvirksomhed giver et økonomisk bidrag til en patientforening, må der ikke stilles betingelser til foreningens faglige såvel 
som interessepolitiske standpunkter. Endvidere må der ikke, som en del af en aftale, stilles krav fra lægemiddelindustrien til 
patientorganisationerne om favorisering af specifikke produkter.  
 
Som udgangspunkt kan der ydes støtte til alle aktiviteter, projekter og formål, som organisationen arbejder for. Dog skal faglige aktiviteter 
altid være hovedhensigten med samarbejdet, og ydelserne skal stå i rimeligt forhold til modydelser.  
  
Lægemiddelvirksomheden må på intet tidspunkt anvende organisationens logo eller navn, eller på anden måde anvende samarbejdet med 
organisationen, uden en foregående skriftlig aftale med organisationen herom.  
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ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2018 

 

Navnet på den 
virksomhed, 
der indberetter 

Samarbejds-
projektets navn 

Navnet på de 
parter, der har 
indgået aftalen 
 
(Lægemiddel-
virksomheder, 
organisationer 
og evt. tredje 
part)  

Type af projekt 
 
(Dvs. 
oplysninger om 
der er tale om 
generelle 
driftstilskud, 
konkrete møder, 
sponsorater, 
pjecer, 
informations-
kampagner, 
uddannelses-
programmer, 
rejser 
m.v.) 

Formål 
 
(Hvilket formål 
tjener 
samarbejdet) 

Parternes rolle 
i projektet 

Tidsramme Den 
økonomiske 
støttes 
størrelse  
 
(Samt hvad 
pengene skal 
bruges til – hvis 
dette ikke i 
forvejen fremgår 
under ”Formål” 
eller ”Type af 
projekt”) 

Omfang og 
indhold af ikke-
finansiel støtte 
 
(Ikke-finansiel 
støtte af 
betydeligt 
omfang, som 
ikke kan opgøres 
med en 
meningsfuld 
finansiel værdi, 
skal indeholde 
en beskrivelse, 
som klart 
redegør for den 
ikke-monetære 
fordel, som 
organisationen 
modtager.)  
 

AbbVie 
 

Test for HCV ved 
DM i indefodbold 
for udsatte 
 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Testning Tilbyde 
deltagerne ved 
DM i indefodbold 
for udsatte at 
blive testet for 
HCV 

Brugernes 
Akademi: 
Deltage i 
planlægningen af 
eventen samt til 
at bemande 
testlokationen 
som værter 
under eventen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar 2018 Kr. 0 
 

60 testkits til en 
værdi af kr. 
9.816 

AbbVie 
 

INHSU 2018 
 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Rejse/konferen-
ce 

Deltagelse i 
INHSU 2018  

Brugernes 
Akademi: 
Deltage i INHSU 
2018 med to 

September 2018 Kr. 26.600 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte  
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repræsentanter 
samt deltage i 
præsentationer, 
workshops m.fl. 
med relevans for 
opsporing og 
behandling af 
HCV i Danmark 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

AbbVie Roll ups og pjece 
til møde i Odense 
 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Informationsmat
eriale 

Producere to 
roll-ups og en 
pjece til 
foreningen i 
forbindelse med 
arrangement 
vedr. HCV 

Brugernes 
Akademi: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
informationsmat
erialet 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Oktober-
november 2018 

Kr. 14.600 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Kommunika-
tionsindsats til 
stofbrugere om 
hepatitis C  
 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Gennemføre en 
kommunika-
tionsindsats til 
stofbrugere om 
HCV  

Brugernes 
Akademi: 
Udarbejde 
informationsmat
eriale og 
gennemføre 
informationskam
pagne 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

December 2018-
marts 2019 

Kr. 40.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie HS-kampagne 
målrettet 
gastropatienter 
og behandlere 
 

Colitis-Crohn 
Foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Oplyse personer 
med mave-tarm-
sygdomme om 
HS 

Colitis-Crohn 
Foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om at 
udvikle og 
gennemføre 
informationsinds
atsen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar-april 
2018 

Kr. 75.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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AbbVie Shared decision-
making 2018 
 

Colitis-Crohn 
Foreningen og 
AbbVie 

Undersøgelse Afdække 
gastropatienters 
inddragelse i 
behandling 

Colitis-Crohn 
Foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om at 
udarbejde 
afdækningen af 
patientinddragel
se  
AbbVie: 
Finansiel støtte 

April-juni 2018 Kr. 75.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Patientinddragel
se i fokus 
 

Colitis-Crohn 
Foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Sætte fokus på 
resultaterne fra 
undersøgelsen af 
gastropatienter-
nes inddragelse i 
deres behandling  

Colitis-Crohn 
Foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
indsatsen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Oktober-
november 2018 

Kr. 18.500 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Folkemødet 
2019 
 

Colitis-Crohn 
Foreningen og 
AbbVie 

Deltagelse i 
Folkemødet 

Muliggøre 
foreningens 
deltagelse i 
Folkemødet 
2019 

Colitis-Crohn 
Foreningen: 
Deltage i 
Folkemødet med 
to 
repræsentanter 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Juni 2019 Kr. 20.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Se Symptomerne 
2018 
 

De Autoimmune 
og AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Bygge videre på 
en tidligere 
indsats, der satte 
fokus på 
komorbiditeter 
hos autoimmune 
patienter 

De Autoimmune: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
udviklingen og 
eksekveringen af 
indsatsen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Januar-maj 2018 Kr. 300.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Danmarks første 
autoimmune 
behandlingscent
er 
 

De Autoimmune 
og AbbVie 

Rådgivning Rådgivning om 
indsats vedr. 
etablering af 
nationalt center 
vedr. 

De Autoimmune: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør, der 

April-november 
2018 

Kr. 98.040 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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autoimmune 
sygdomme  

rådgiver 
foreningen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

AbbVie Stand på 
Lægedage 2018 
 

De Autoimmune 
og AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Muliggøre 
foreningens 
deltagelse ved 
Lægedage 2018, 
herunder leje af 
stand samt 
udvikling og tryk 
af 
informationsmat
eriale 

De Autoimmune: 
Bemande 
standen til 
Lægedage 2018 
samt samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
materialet 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

August-
november 2018 

Kr. 55.245 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Afholdelse af 
konference om 
autoimmune 
sygdomme 
 

Foreningen for 
autoimmune 
sygdomme 
(FAIM) og 
AbbVie 

Konference Støtte afholdelse 
af konference om 
autoimmune 
sygdomme 

FAIM: Afholde en 
konference om 
autoimmune 
sygdomme 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Marts 2018 Kr. 25.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie GBF på 
Folkemødet 
2018 
 

Gigtramte Børns 
Forældre-
forening 

Deltagelse i 
Folkemødet 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
deltage i 
Folkemødet 
2018 

Gigtramte Børns 
Forældre-
forening: Deltage 
i Folkemødet 
2018 med en 
eller to 
repræsentanter 
AbbVie: 
Finansiel støtte 
 

Juni 2018 Kr. 8.804 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Produktion og 
distribution af 
EHSF-folder 
 

Patientforeninge
n HS Danmark og 
AbbVie 

Produktion og 
distribution af 
EHSF-folder 
 

Produktion og 
distribution af 
EHSF-folder til 
brug for EHSF 
2018 

Patientforeninge
n HS Danmark: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
produktion og 
distribution 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar 2018 Kr. 4.445 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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AbbVie Lancering af 
EHSF-folder 
2018 
 

Patientforeninge
n HS Danmark og 
AbbVie 

Lancering af 
pjece 

Lancere den 
engelske udgave 
af folderen om 
HS på Facebook 

Patientforening-
en HS Danmark: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
lanceringen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar-marts 
2018 

Kr. 75.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Awareness og 
empowerment 
2018 
 

Patientforeninge
n HS Danmark og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Give foreningen 
mulighed for at 
gennemføre en 
awareness- og 
empowerment-
kampagne i 
forbindelse med 
HS Awareness 
Week 
 

Patientforeninge
n HS Danmark: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
udviklingen og 
eksekveringen af 
kampagnen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

April-juni 2018 Kr. 256.025 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Genoptryk af 
EHSF-folder 
 

Patientforeninge
n HS Danmark og 
AbbVie 

Tryk af pjece Genoptrykke den 
engelske version 
af HS-folderen 

Patientforeninge
n HS Danmark: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
tryk af folderen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Maj-juni 2018 Kr. 4.980 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Bannerannoncer 
på Netdoktor 
 

Patientforeninge
n HS Danmark og 
AbbVie 

Annonceplads Give foreningen 
adgang til 
pladsen på nogle 
bannerannoncer 
på Netdoktor.dk 

Patientforening-
en HS Danmark: 
Levere materiale 
til 
bannerannoncer-
ne  
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Juni 2018-juni 
2019 

Kr. 0 
 

Bannerannoncer 
til en estimeret 
værdi af kr. 
6.000 

AbbVie Voices of HS - 
awareness-video  
 

Patientforeninge
n HS Danmark og 
AbbVie 
 

Kommunika-
tionsindsats 

Give foreningen 
rettigheder til at 
bruge en video i 
forbindelse med 
awareness-
aktiviteter i 

Patientforening-
en HS Danmark: 
Tillader, at 
videoen kan 
blive brugt og 
delt på sociale 
medier 

Maj 2018-maj 
2020 

Kr. 0 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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2018, 2019 og 
2020 

AbbVie: Benytte 
awareness-
videoen til at øge 
kendskabet til 
HS 

AbbVie Informations-
møde om HS - 
Odense 
 

Patientforening-
en HS Danmark 
og AbbVie 

Informationsmø
de 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
afholde et 
patientmøde om 
HS i Odense 

Patientforening-
en HS Danmark: 
Afholde mødet 
samt annoncere 
på sociale 
medier  
AbbVie: 
Finansiel støtte 

November 2018-
marts 2019 

Kr. 17.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Oplysningskamp
agne 
 

Leverforeningen 
og AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Gennemføre en 
kommunika-
tionsindsats med 
fokus på at 
eliminere HCV 

Leverforeningen: 
Udarbejde 
kommunika-
tionsindsatsen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar-april 
2018 

Kr. 130.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie EASL 2018 
 

Leverforeningen 
og AbbVie 

Rejse/ 
konference 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
deltage i EASL 
2018 

Leverforeningen: 
Deltage i EASL 
2018 med en 
repræsentant 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

April 2018 Kr. 8.542 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Webartikler om 
CLL 
 

LyLe og AbbVie Kommunika-
tionsindsats 

Støtte 
foreningens 
udarbejdelse af 
en række artikler 
om bl.a. CLL til 
LyLes nye 
hjemmeside 

LyLe: Udarbejde 
og publicere 
artiklerne på 
LyLe.dk 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar-
december 2018 

Kr. 60.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Deltagelse på 
EHA 2018 
 

LyLe og AbbVie Rejse/ 
konference 

Muliggøre 
foreningens 
deltagelse i EHA 
2018 i 
Stockholm 

LyLe: Deltage i 
EHA med en 
repræsentant og 
efterfølgende 
formidle 
relevant 
information til 
foreningens 
medlemmer, bl.a. 

Juni 2018 Kr. 50.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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i form af artikler 
til foreningens 
medlemsblad 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

AbbVie MRD-film 
 

LyLe og AbbVie Kommunika-
tionsindsats 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
producere en 
informativ 
animationsvideo 
om MRD 

LyLe: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
produktionen af 
videoen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 
og bidrag til 
udviklingen af 
videoen 

December 2018-
marts 2019 

Kr. 99.750 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Medlems- 
kampagne 2018-
2019 
 

LyLe og AbbVie Medlemskampag
ne 

Rekruttere 
medlemmer, 
særligt CLL-
patienter, til 
foreningen 

LyLe: Udvikle og 
gennemføre 
medlemskam-
pagnen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

December 2018-
juni 2019 

Kr. 69.750 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Duodopa-
netværksmøder 
2018 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 

Informationsmø
der 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
afholde to 
netværksmøder 
for brugere af 
Duodopa-
pumpen 

Parkinson-
foreningen: 
Afholde to 
netværksmøder 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Oktober 2017-
januar 2018 

Kr. 100.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Film om livet 
med Parkinson 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Producere fire 
film med gode 
råd til 
mennesker med 
Parkinsons 
sygdom samt 
deres pårørende 

Parkinson-
foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
produktionen af 
fire film om 
Parkinsons 
sygdom 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

April-maj 2018 Kr. 30.600 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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AbbVie Deltagelse i 
nationalt møde 
om avanceret 
Parkinson 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 
 

Informations-
møde 

Dække udgifter 
til foreningens 
formand, der 
skulle deltage i et 
nationalt møde 
om avanceret 
Parkinson 

Parkinson-
foreningen: 
Deltage i 
seminaret 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

April 2018 Kr. 2.170 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Tre afsnit af 
Parkinson-TV 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
producere tre 
afsnit til en web 
tv-serie om livet 
som patient og 
pårørende med 
Parkinsons 
sygdom  

Parkinson-
foreningen: 
Producere tre 
afsnit til web tv-
serien 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Juni-august 2018 Kr. 250.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Planlægning af 
netværksmøde 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 

Møde Dække 
transport-
udgifter for to 
medlemmer af 
foreningens 
Duodopa-
netværk i 
forbindelse med 
et planlægnings-
møde 

Parkinson-
foreningen: 
Afholde 
planlægnings-
mødet med 
deltagelse af de 
to medlemmer 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

August-
september 2018 

Kr. 3.500 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Donation af 
video 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Donere en 
informations-
video til 
foreningen  

Parkinson-
foreningen: Gøre 
videoen 
tilgængelig for 
foreningens 
medlemmer 
AbbVie: Donere 
videoen til 
foreningen 

Oktober-
november 2018 

Kr. 0 
 

En video med en 
værdi af kr. 
15.000  

AbbVie Duodopa-
netværksmøder 
2019 
 

Parkinson-
foreningen og 
AbbVie 

Informations-
møder 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
afholde to 
netværksmøder 
for brugere af 

Parkinson-
foreningen: 
Afholde to 
netværksmøder 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar-april 
2019 

Kr. 43.250 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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Duodopa-
pumpen 

AbbVie Psoriasis-
foreningen på 
Folkemødet 
2018 
 

Psoriasis-
foreningen og 
AbbVie 

Deltagelse i 
Folkemødet 

Muliggøre 
foreningens 
deltagelse i 
Folkemødet 
2018 

Psoriasis-
foreningen: 
Deltage i 
Folkemødet 
2018, herunder 
deltagelse i en 
debat 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Juni 2018 Kr. 30.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Psoriasis-
kampagne 2018 - 
step 1 
 

Psoriasisforenin
gen og AbbVie 

Undersøgelse Give foreningen 
et indblik i 
livssituationen 
for personer 
med svær 
psoriasis 

Psoriasis-
foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
projektet 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Maj-juni 2018 Kr. 85.600 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Awareness og 
empowerment 
indsats 2018 
 

Psoriasis-
foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Udvikle en 
awareness- og 
empowerment-
kampagne rettet 
mod personer 
med svær 
psoriasis 

Psoriasis-
foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør om 
indsatsen 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Juni-november 
2018 

Kr. 210.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie PROM-projekt 
 

Psoriasis-
foreningen og 
AbbVie 

Udvikling af 
patientværktøj 

Fremme 
anvendelse af 
PROM for 
psoriasis- og 
psoriasisgigt-
patienter ved 
udvikling af et 
PROM-værktøj 

Psoriasis-
foreningen: 
Samarbejde med 
den eksterne 
leverandør og 
Parker 
Instituttet om 
projektet 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Oktober-
december 2018 

Kr. 95.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Informations-
hæfte og 
platform 
 

Psoriasis-
foreningen og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Muliggøre en 
kommunika-
tionsindsats med 
en informerende 

Psoriasis-
foreningen: 
Udarbejde og 
udsende 

Januar-juni 2019 Kr. 150.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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pjece samt 
elektronisk 
platform om at 
leve med 
moderat til svær 
psoriasis  

informations-
materialet samt 
udvikle en 
elektronisk 
platform 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

AbbVie Pårørendedagen 
og Folkemøde 
2018 
 

Pårørende i 
Danmark og 
AbbVie 

Konference og 
deltagelse i 
Folkemødet 

Muliggøre 
foreningens 
afholdelse af 
Pårørendedagen 
2018 og 
foreningens 
deltagelse i 
Folkemødet 
2018 

Pårørende i 
Danmark: 
Arrangere og 
afholde 
Pårørendedagen 
2018 og deltage i 
Folkemødet 
2018 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Februar-juni 
2018 

Kr. 50.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Pårørendedagen 
og Folkemøde 
2019 
 

Pårørende i 
Danmark og 
AbbVie 

Konference, 
survey og 
deltagelse i 
Folkemødet 

Muliggøre 
foreningens 
afholdelse af 
Pårørendedagen 
2019, 
gennemførelse af 
en survey og 
foreningens 
deltagelse i 
Folkemødet 
2019 

Pårørende i 
Danmark: 
Arrangere og 
afholde 
Pårørendedagen 
2019, 
gennemføre en 
medlemssurvey 
samt deltage i 
Folkemødet 
2019 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

December 2018-
juni 2019 

Kr. 65.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Deltagelse i 
Folkemødet 
2018 
 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew og 
AbbVie 

Deltagelse i 
Folkemødet 

Muliggøre 
foreningens 
deltagelse i 
Folkemødet 
2018 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew: 
Deltage i 
Folkemødet 
2018 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

Juni 2018 Kr. 15.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

AbbVie Artikler om 
medicinskift 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 

Kommunika-
tionsindsats 

Gøre det muligt 
for foreningen at 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 

August-
december 2018 

Kr. 39.850 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 
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 Morbus 
Bechterew og 
AbbVie 

få skrevet en 
række artikler 
om medicinskift 
til foreningens 
medlemsblad 

Morbus 
Bechterew: 
Udarbejde 
artiklerne og 
publicere dem i 
foreningens 
medlemsblad 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

AbbVie Artikel om 
Rheumabuddy 
og PROM 
 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew og 
AbbVie 

Kommunika-
tionsindsats 

Gøre det muligt 
for foreningen at 
få skrevet en 
artikel om et nyt 
studie 
vedrørende 
Rheumabuddy 
og PROM til 
foreningens 
medlemsblad 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew: 
Udarbejde 
artiklen og 
publicere den i 
foreningens 
medlemsblad 
AbbVie: 
Finansiel støtte 

November-
december 2018 

Kr. 20.000 
 

Ingen ikke-
finansiel støtte 

Actelion 
Pharma-
ceuticals 
Danmark 
 
 

Awareness 
campaign  

Actelion 
Pharmaceuticals 
Danmark & PAH 
Patientforening-
en 

Sponsorat Actelion har 
støttet annonce 
publiceret i 
Jyllandspostens 
specielle tillæg 
om sjældne 
sygdomme. 
Annoncen blev 
udformet af PAH 
Patientforening-
en og havde til 
formål at 
udbrede 
kendskabet til 
Pulmonal 
Arteriel 
Hypertension. 
   

Actelion har ydet 
økonomisk støtte  

April 2018 12.000 DKK N/A 

Actelion 
Pharmaceuticals 
Danmark 

DETECT Study Actelion 
Pharmaceuticals 
Danmark 

Sponsorat Actelion har 
støttet indlæg 
(betaling af 

Actelion har ydet 
økonomisk støtte 

Oktober 2018 4.500 DKK N/A 
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& 
Sklerodermi-
foreningen 

honorar) til 
speaker ved 
Sklerodermi- 
foreningens 
årsmøde. Emnet 
var ’Detect 
study’; et studie 
der validerede 
en risiko 
kalkulator til  
diagnosticering 
af PAH hos 
sklerodermi- 
patienter.   
 

Akcea 
Therapeutics 
 

Sjældne 
Diagnosers 
Samarbejds-
udvalg 

Sjældne 
Diagnoser og 
Akcea 
Therapeutics 

Til dækning af 
div udgifter i 
forbindelse med 
møder og 
sekretær 
assistance 

Et forum hvor 
man vil skabe 
mere fokus på 
sjældne 
sygdomme for at 
styrke patienter 
og pårørende’s 
stemme. 

Vidensdeling  - 
Opdatere 
hinanden på 
hvad der sker 
indenfor sjældne 
området – 
Nationalt, 
Nordisk og 
Europæisk. 
Bidrage til input 
til Sjældne dagen 
m.m. 

Aftalen løber et 
år ad gangen:  
1 Januar – 31 
December 2018 

12.500 DKK Ingen 

Almirall 
 
 
 

Konceptudvik- 
ling for  
løsningen, der 
indeholder de 
fremtidige 
nationale PROM 
for PsO 

Almirall og 
Psoriasis-
foreningen 

Donation Formålet er at få 
implementeret 
moduler til 
PsoMentor 
App’en 

Psoriasisforenin
gen forpligter sig 
til at gennemføre 
konceptudvik- 
lingen. Almirall 
forpligter sig til 
at yde aftalte 
støtte til 
projektet, samt 
aktivt indgå i 
styregruppen.  

15. oktober 2018 
til  
1. december 
2019 

100.000 DKK  

Amicus Medlemsdeltagel
se i 6th 
international 

Amicus og 
Fabryforeningen 

6th international 
Fabry expert 
meeting.  

Formålet er at 
støtte 
Fabryforeningen 

Amicus: Ingen 
involvering 

1 jan 2018-31 
dec 2018 

15.000 DKK  0 
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Fabry expert 
meeting 

og deres 
deltagelse i 
konferencen 

Fabryforeningen: 
Administration  

Amicus Deltagelse i 
Sjældne 
Diagnosers 
kontaktudvalg 

Amicus og 
Sjældne 
Diagnoser 

4 årlige møder 
mellem firmaer 
fra medicinal-
industrien og 
Sjældne 
Diagnoser 

Formålet med 
kontaktudvalget 
er at øge 
opmærksomhed
en om sjældne 
sygdomme og at 
styrke de 
sjældne 
patienters 
stemme. Det sker 
gennem 
samarbejde om 
problemstil-
linger af fælles 
interesse. 

Amicus: Vi 
deltager i 4 
årlige møder 

1 jan 2018-31 
dec. 2018 

12.500 DKK 0 

Astellas 
Pharma a/s 
 

12-MEN PROPA Disease 
Awareness 
Kampagne/fotou
dstilling 
 

At skabe 
oplysning om 
sygdommen i 
offentligheden 
via en 
fotoudstilling 
med prostata 
cancer patienter  

PROPA er 
ansvarlig og står 
for 
gennemførelsen 
af kampagnen. 
Astellas Pharma 
a/s står for 
projektledelsen 
af projektet. 
 

01/09/2018 – 
31/12/2018 

50.000 kr. 
 
Omkostninger 
ifm. 
gennemførelse af 
de enkelte 
udstillinger 

Via 
fotoudstillingen 
vil PROPA blive 
eksponeret til 
alle besøgende til 
fotoudstillinger-
ne i hele landet. 

Astellas Pharma 
a/s 
 

T-shirts for Alt 
for Damernes 
Kvindeløb 2018 

Kontinensforeni
ngen 

Disease 
Awareness  
 
 

At skabe  fokus 
omkring 
inkontinensprobl
ematikken, så 
flere tør søge 
hjælp 

Kontinensforeni
ngen står for 
udarbejdelse af 
slogans for og 
tryk af  
t-shirts’ene og 
for deltagelse i 
kvindeløbet 

Juni 2018 25.000 kr.  
 
Udarbejdelse af 
slogan tryk til 
t-shirt; køb og 
tryk af t-shrits; 
Deltagelse i 3 
byer; stand i 
hver by 

Ingen 

AstraZeneca 
A/S 
 

”Astmaskoler 
med fokus på 
mestring og 

AstraZeneca A/S 
og Astma-Allergi 
Danmark 

Uddannelses-
program 

At yde støtte til 
Organisationens 
initiativ omkring 
Astmaskoler 

AstraZeneca 
sponserer et 
astmaskole 

Oktober-
November 2018 

DKK 184.000 ex. 
Moms 

AstraZenecas 
ikke-finansielle 
ydelse udgør 
layout og 
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håndtering af 
astma” 

med fokus på 
oplevet astma, 
for at hjælpe 
voksne til at 
forstå 
vigtigheden af at 
være i optimal 
behandling, give 
dem 
kompetencer til 
at indgå i en 
dialog med 
lægen om deres 
behandling og 
give kendskab til 
muligheder for 
yderligere 
udredning og 
behandlings-
strategier.  

arrangement i 4 
storbyer i DK. 
 
Astma-Allergi 
Danmark 
organiserer og 
gennemfører 
arrangementer-
ne og 
markedsfører 
disse via 
pressemeddelel-
se, medlemsblad, 
hjemmeside, 
nyhedsbrev, 
facebook og 
andre sociale 
medier 

udformning af 
enten plakater 
og/eller postkort 
til praktiserende 
læger, 
speciallæger i 
lungemedicin 
samt hospitaler 
og 
lungeambulato-
rier. Udgiften til 
fremstilling af 
dette materiale 
samt udsendelse 
af materialet 
afholdes af 
Virksomheden. 

Bayer A/S Undersøgelse af 
håndtering af 
diabetisk 
øjensygdom i 
regionernes 
diabetesindsats 

Bayer og 
Øjenforeningen 

Projekt The purpose of 
the project is to 
obtain 
knowledge of 
how the regions 
are 
implementing 
diabetic eye 
complications in 
the current and 
future 
organizational 
set-up. 
 

Bayer shall 
provide financial 
support to the 
project. 

  
The Organisation 
shall conduct the 
survey. The 
organization is 
the project 
owner and will 
share the results 
with relevant 
stakeholders, 
including Bayer.  

May 1th 2018 – 
Dec 31th 2018 

100.000 kr. N/A 

Bayer A/S 
 

Beslutnings-
støtte i 
Bløderbehand-
lingen 

Bayer og 
Danmarks 
Bløderforening 

Projekt The purpose of 
the sponsorship 
is to support the 
organization in 
developing and 
executing 

The 
Organizataion 
shall develop and 
execute the 
project including 
coordinating 

17.10.2018 – Oct 
2019 

100.000 kr. n/a 
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activities needed 
to establish a 
coherent concept 
for digital 
support in 
treatment of 
hemophilia 

meeting with 
steering 
committee, 
reference group 
and host co-
creation 
workshops and 
usability test 
with the users. 
 
The Organization 
will invite Bayer 
to two seminars 
where the 
project will be 
discussed. Bayer 
shall provide 
financial support 
to the project. 

Bayer A/S 
 

Bayer og 
Danmarks 
Bløderforening 

EHC Conference 
2018 

Støtte til møde International 
research is 
crucial for the 
development 
and optimization 
of bleeding 
treatment, also 
in Denmark. 
International 
meetings and 
conferences are 
important arenas 
for gaining new 
knowledge and 
building 
relationships, 
and therefore 
the Danish 
Society of 
Diseases 
prioritizes 
participation. It 

Bayer shall cover 
registration fee, 
travel, hotel 
accommodation 
and local 
transport for one 
participant from 
the Organisation. 
After the end of 
the meeting 
provide Bayer 
with a written 
report with their 
experience from 
the meeting.  

October 4-7 
2018 

DK 7.800 
Bayer has 
committed to 
finance the 
Project with the 
amount of max 
DK 7.800 Bayer’s 
finance is to 
support 
registration fee, 
travel, hotel-
accommodation 
and local 
transport for one 
participant from 
the Organisation.  
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is important for 
Bayer to gain 
insight into how 
“Danmarks 
Bløderforening”  
and patients are 
looking at above 
from a patient 
perspective. 

Bayer A/S 
 
 

Bayer og 
Danmarks 
Bløderforening 

Årsmøde 2018 Støtte til møde The Organisation 
prioritize Annual 
meetings to gain 
knowledge in the 
field of 
Hemophilia and 
other bleeding 
disorders 
amongst their 
members. It is 
important for 
Bayer to gain 
insight into how 
the Organisation 
and patients are 
looking at above 
from a patient 
perspective. 
 

Bayer shall 
sponser 
honoraria and 
travel for two 
speakers. 
The Organisation 
shall pay for the 
remaining 
participants with 
accordance to 
attachment. 
 
Two participants 
from Bayer staff 
may participate 
free of charge. 
 
After the end of 
the meeting the 
Organisation will 
provide Bayer 
with a written 
report with their 
experience from 
the meeting.  

April 14-15, 
2018 

DKK 15.000  

Bayer A/S 
 

Bayer og PROPA Ni ud af Ti Projekt To increase 
awareness of 
bone metastases 
and support the 
patients in their 
dialogue with the 

Bayer shall make 
financial 
contribution to 
the hosting of the 
website. 

  

26.09.2018 – 
31.12.2018 

3000 kr. N/A 
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health care 
providers.  
 

The Organisation 
is responsible for 
the website. 

Bayer A/S 
 
 

Bayer og PROPA Nordisk Møde 
2018 

Støtte til møde To support the 
collaboration 
between the 
Nordic prostate 
cancer patient 
organizations. 

Bayer shall 
provide 
conference 
facilities and 
catering for one 
day at the 
conference. The 
organization will 
have the last day 
at the conference 
at the Bayer 
office 

May 29th 2018 2.295 kr. n/a 

Bayer A/S 
 
 

Bayer og 
Hjernesagen 

Stroke 
prevention 
roundtable 
meeting and 
Peoples Meeting 
2018 

 

Støtte til møde To put focus on 
stroke 
prevention 
among societal 
stakeholders and 
political decision 
makers during 
the annual 
political festival 
“Folkemødet” in 
June 2018.  

 

Bayer shall 
provide financial 
support to the 
project.  

The Organisation 
shall host the 
stakeholder 
roundtable om 
stroke 
prevention and 
participate in 
other relevant 
seminars and 
meetings 
regarding stroke 
prevention at the 
Peoples Meeting 
2018.  

 

April 1 to Dec. 31 
2918 

49.000 kr. n/a 

Biogen 
(Denmark) A/S 
 

Cykelnerven 
2018 

Biogen 
(Denmark) A/S 
& Sclerose-
foreningen 

Velgørenheds 
arrangement 

Støtte til 
forskning 

Sclerose-
foreningen er 
arrangør af 
eventet, og 
Biogen bliver 

13 – 17 juni 
2018 

DKK 30.000 der 
går til forskning 
indenfor MS 

N/A 
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nævnt som 
sponsor 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

World 
Scleroderma Day 
2018 

Sklerodermi-
foreningen  
Kaffevej 45, 1.th.  
2610 Rødovre 

Økonomisk 
støtte til 
aktiviteter ifm. 
sklerodermi-
dagen 

Markering af 
”World 
Scleroderma Day 
2018”  
 

BI: Økonomisk 
støtte. 
Patientforening-
en:  
Ansvarlig for 
aktiviteterne. 

Jun 2018 34.400 kr. Ingen 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

Driftstilskud Lungeforeningen 
Strandboulevard
en 49, B-8  
2100 København 
Ø 

Generelt 
driftstilskud 

Støtte 
Patientforening-
ens generelle 
arbejde med at 
tilbyde 
rådgivning, 
støtte og hjælp 
til lungepatienter 
i Danmark 

BI: Økonomisk 
støtte. 
Patientforening-
en:  
Ansvarlig for 
aktiviteterne. 

2018 30.000 kr. Ingen 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

IPF-patienters 
forløb 

Lungeforeningen 
Strandboule-
varden 49, B-8  
2100 København 
Ø 

Økonomisk 
støtte til 
projektet 

Kortlægning af 
IPF-patienters 
forløb fra første 
symptomer til 
diagnose i 
Danmark 

BI: Økonomisk 
støtte. 
Patientforening-
en:  
Ansvarlig for 
projektet 

Sep 2018 - feb 
2019 

300.000 kr. Ingen 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

 Lungeforeningen 
Strandboule-
varden 49, B-8  
2100 København 
Ø 

Økonomisk 
støtte til 
projektet 

Kortlægning af 
IPF-patienters 
forløb fra første 
symptomer til 
diagnose i 
Danmark 

BI: Økonomisk 
støtte. 
Patientforening-
en:  
Ansvarlig for 
projektet 

Sep 2018 - feb 
2019 

179.800 kr. Ingen 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark 
 
 

RheumaBuddy 
3.0. en app til 
unge med gigt 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
& FNUG 
(Foreningen af 
Unge med Gigt) 

Sponsorat At skabe et 
værktøj, der kan 
hjælpe unge med 
gigt med at 
håndtere 
sygdommen  

FNUG står for 
udvikling af 
materiale 

09/14/2018 –  
13/12/2018 

50.000 DKK Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår tydeligt 
af foreningens 
hjemmeside 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
 
 

Aktiviteter på 
Folkemødet 
2018 på 
Bornholm 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
& Hjernesagen 

Sponsorat At skabe øget 
opmærksomhed 
blandt 
nøgleinteressent
er på, hvordan 
man kan 

Hjernesagen står 
for aktiviteterne  

14/06/2018 – 
17/06/2018 
 

125.000 DKK Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår tydeligt 
af foreningens 
hjemmeside og 
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fokusere og 
styrke 
forebyggelsen af 
apopleksi 

af invitationer til 
arrangementern
e 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
 
 
 

OvaCure Science 
Symposium 
2018 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
& OvaCure 

Sponsorat At sætte fokus på 
ovariecancer og 
forskning inden 
for ovariecancer 

Symposiet 
udføres af 
OvaCure 

04/09/2018 –  
04/09/2018 

47.000 DKK Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår af 
foreningens 
hjemmeside 
samt i 
kommunikation 
af arrangementet 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
 

Bog med 
fortællinger om 
dét at have 
lungekræft eller 
at være 
pårørende til en, 
der har  

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 
& 
Patientforeninge
n Lungekræft 

Sponsorat Information om 
livet med 
lungekræft 
gennem patient- 
og pårørende 
fortællinger 

Patientforeninge
n Lungekræft for  
står for 
udarbejdelse og 
udgivelse af 
materialet 

31/03/2018 –  
31/12/2018 

150.000 DKK Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår tydeligt 
af foreningens 
hjemmeside 
samt på det 
sponsorerede 
materiale 

Celgene ApS 
 
 

Tovholdermøde Celgene og 
Dansk 
Myelematose 
forening 

Generelt 
drifttilskud 

Støtte til 
patienter og 
pårørende 

Celgene yder 
finansiel støtte. 

1/3 – 31/12 
2018 

15.000 kr.  

Celgene ApS 
 
 
 
 

Temadag of 
hæmatologisk 
blodkræft 

Celgene og LYLE Afholdelse af 
møde 

Sygdoms-
oplysning 

Celgene yder 
finansiel støtte 

1/3 – 31/12 
2018 

120.000 kr.  

Celgene ApS 
 
 
 
 

Cykelnerven Sclerose-
foreningen 

Sponsorat Sygdoms-
oplysning 

Celgene yder 
finansiel støtte 
og får logo 
eksponeret 

1/2 – 31/12 
2018 

25.000 kr.  

Celgene ApS 
 

Medlemsskabs-
gebyr 

Lungekræft Drifttilskud Drift af forening Celgene yder 
finansiel støtte 

1/1 – 31/12 
2019 

4.000 kr.  

 
Celgene ApS 
 

Konference om 
autoimmune 
sygdomme 

FAIM Afholdelse af 
konference 

Sygdoms-
oplysning 

Celgene yder 
finansiel støtte 

1/2 – 31/3 2018 25.000 kr.  
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Cheisi Pharma 
AB 

Psykolog 
support 

Cystik Fibrose 
Föreningen 
(CFF) 

Sponsorship To support CFF 
in their work of 
offering of free 
psycholoigical 
support for 
people with 
cystic fibosis and 
their immediate 
relatives in 
relation to the 
mental 
challenges that 
may occur when 
you are living 
with a seroius 
disease such as 
cystic fibrosis.  

 2018 45 000DKK  

CSL Behring Informations 
materiale 

CSL Behring ApS 
 
Immun Defekt 
Foreningen 

Informations 
materiale 

Formålet er 
støtte aktiviteter 
vedrørende 
oplysende og 
uafhængigt 
information-
materiale til brug 
for medlemmer, 
potentielle 
medlemmer og 
almenheden. 

CSL Behring ApS 
giver økonomisk 
støtte til 
foreningen 
Immun Defekt 
Foreningen. 
 
Immun Defekt 
Foreningen 
anvender støtten 
til at udarbejde 
oplysende og 
uafhængigt 
informations-
materiale til brug 
for medlemmer, 
potentieller 
medlemmer og 
almenheden, 

1 gang 
økonomisk støtte 
relateret til 
Informations 
materiale. 

DKK 5.000,00  

Eli Lilly 
Danmark A/S 
 

PROM project  Eli Lilly Danmark 
A/S, 

Sponsorering af 
konceptualiserin
gsfase af projekt 

At sætte 
yderligere fokus 
på patient-

Eli Lilly yder 
finansiel støtte 
til projektet 

2018 DKK 100.000 N/A 
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Psoriasisfor-
eningen (Dk)  
 

om patient-
relaterede-
outcome-
measures 

relaterede-
outcome-
measures til 
gavn for 
patienter med 
psoriasis 

Eli Lilly Danmark 
A/S 
 

Markedsføring af 
PsO mentor 
applikation 

Eli Lilly Danmark 
A/S, 
Psoriasisforenin
gen (Dk)  
 

Sponsorering af 
markedsførings-
kampagne for 
pso mentor 

At udbrede 
kendskabet til 
pso mentor 
app´en for at den 
kan blive til gavn 
for flere 
patienter med 
psoriasis 

Eli Lilly yder 
finansiel støtte 
til kampagnen 

2018 DKK 66.000 N/A 

Eli Lilly Danmark 
A/S 
 

Sponsorat til 
gigtforeningens 
Borgermøde 

Eli Lilly Danmark 
A/S, 
Gigtforeningen 
DK 

Sponsorat til 
uddannelsesmød
e 

Støtte til 
uddannelse af 
gigtforeningens 
medlemmer 

Eli lilly yder 
finansiel støtte. 
Gigtforeningen 
organisere og 
ejet mødet  

2018 DKK 50.000 N/A 

Eli Lilly Danmark 
A/S 
 

Delfinansiering 
af RheumaBuddy 

Eli Lilly Danmark 
A/S, Foreningen 
av Unge med 
Gigt (DK) 

Sponsorat App med 
information om 
sygdom og 
hjælper til 
indsigt i eget 
symptombillede 

Eli lilly yder 
finansiel støtte. 
FNUG ejer 
projektet 

2018 DKK 88.750 N/A 

Eli Lilly Danmark 
A/S 
 
 
 

Honorar for 
foredrag 

Eli Lilly Danmark 
A/S, Psoriasis-
foreningen (Dk)  
 

Honorar og rejse  Foredrag v 
sygeplejerskes 
symposium 

Honorar fra Lilly 
for foredrag af 
Psoriasis-
foreningens 
repræsentant  

2018 DKK 7.823 N/A 

 
Eli Lilly Danmark 
A/S 
 
 

Honorar for 
foredrag 

Eli Lilly Danmark 
A/S, Psoriasis-
foreningen (Dk)  
 

Honorar og rejse Foredrag v Skin 
Counts 
Collaboration 
Workshop 

Honorar fra Lilly 
for foredrag af 
Psoriasis-
foreningens 
repræsentant 

2018 DKK 25.839 N/A 

Gilead Sciences 
Denmark 
ApS/Gilead 
Sciences 
Europe Limited 
 

World AIDS Day 
(WAD) anti-
stigma campaign 
– post-testing 

Gilead Sciences 
Europe Limited 
and Aidsfondet 

Grant to perform 
a post-test of the 
2018 World 
AIDS Day anti-
stigma campaign 
which was run 

The post-test is 
expected to 
uncover the 
knowledge of, 
attitudes and 
behavior 

Gilead Sciences 
Europe Limited 
will provide 
financial support 
for the activity.  
Gilead will not 

December 
2018/January 
2019 

DKK 80.000  - 
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by Aidsfondet, 
together with 
HIV Sweden, in 
Denmark and 
Sweden 

towards HIV and 
PLWHIV among 
the general 
population in 
Denmark and 
Sweden as well 
as to measure 
the effect of the 
2018 WAD anti-
stigma campaign. 
The results of 
the post-testing 
will be used to 
develop the 
2019 WAD 
campaign, and 
serve as a basis 
for development 
for other priority 
projects.  The 
results will also 
be used for 
political work 
and as a baseline 
for future post-
tests. 

otherwise be 
involved in the 
activity. 
 
Aidsfondet will, 
together with an 
external agency, 
develop the 
survey for 
Denmark and 
Sweden. The 
agency will run 
the survey and 
analyze the data 
for Aidsfondet.  

Gilead Sciences 
Denmark 

Report changes 
in quality of life 
among persons 
with 
hemophilia and 
hepatitis C 
infection over a 
span of 11 years. 

Gilead Sciences 
Denmark / The 
Danish 
Haemophilia 
Society 
(Bloderforeninge
n) 

Research grant 

Review data on 
quality of life and 
social conditions 
among Danish 
patients with 
bleeding 
disorders (PBD) 
and HCV. The 
data will be 
published in an 
international 
scientific journal 
by using 
OnlineOpen 
access in order 

Gilead Sciences 
Denmark will 
provide financial 
support to cover 
the costs for the 
article to be 
made available 
on OnlineOpen 
and for color 
printing of the 
article. Gilead 
will not 
otherwise be 
involved in the 
activity. 

July 2018 – Jan 
2019 

DKK 24.857 - 
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to disseminate 
the article to a 
broader 
spectrum of 
health 
professionals for 
whom the 
findings will be 
relevant. The 
article will also 
be published in 
DHS’s 
membership-
meetings as well 
as in DHS’ 
membership 
magazine 
(Bloeder-Nyt).  
 

 
The Danish 
Haemophilia 
Society will 
arrange to have 
the study 
conducted and 
publishing of the 
article.  

Gilead Sciences 
Denmark 

Workshop with 
Rud Pedersen 

Gilead Sciences 
Denmark / HIV 
Denmark  

Support to 
arrange 
educational 
meeting 

2-day workshop 
organized by the 
agency Rud 
Pedersen.  
 

Gilead Sciences 
Denmark will 
provide financial 
support for HIV 
Denmark to 
engage an 
independent 
agency, Rud 
Pedersen, to plan 
and hold a 2 day 
workshop for 
HIV Denmark, 
for the purpose 
of educating the 
patient 
organization. 
Gilead Sciences 
Denmark will 
also support 
travel for 
members of HIV 
Denmark to 

March – April 
2018 

DKK 50.000 + 
DKK 5.500 

- 
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attend the  
workshop. 
Gilead will not 
otherwise be 
involved in the 
meetings. 
 
HIV Denmark 
will contract the 
agency, arrange 
and attend the 
workshops.  

Gilead Sciences 
Denmark 

Educational 
meetings 
reaching out to 
people living 
with HIV in 
Denmark 

Gilead Sciences 
Denmark / HIV 
Denmark 

Support to 
arrange 
educational 
meetings 

‘Meet and Greet’ 
meetings and 
three 
educational 
seminars with 
focus on patient 
empowerment  
in Odense in 
2018  

Gilead Sciences 
Denmark will 
provide financial 
support for the 
costs for guest 
speakers to 
speak at the 
‘Meet & Greet’ 
meetings and the 
costs for three 
educational 
seminars. Gilead 
will not 
otherwise be 
involved in the 
meetings. 
 
HIV Denmark 
will arrange the 
meetings.  

May – December 
2018 

DKK 41.250 - 

Gilead Sciences 
Denmark 

Informative 
Seminar for the 
Danish HIV 
community 

Gilead Sciences 
Denmark / HIV 
Denmark 

Support to 
arrange 
educational 
meeting 

Seminar in 
central 
Copenhagen for 
the HIV 
community, on 
the World AIDS 
day. 

Gilead Sciences 
Denmark will 
provide financial 
support to 
conduct the 
seminar. Gilead 
will not 
otherwise be 

1st of December 
2018 

DKK 40.000 - 
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involved in the 
meeting. 
 
HIV Denmark 
will arrange the 
seminar. 

Gilead Sciences 
Denmark 

Educational 
meetings 
focusing on 
lymphoma and 
leukemia 

Gilead Sciences 
Denmark / LYLE 
- 
Patientforeninge
n for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og MDS 

Support to 
arrange 
educational 
meetings 
focusing on 
lymphoma and 
leukemia 

Two educational 
meetings to 
provide deeper 
understanding of 
lymphoma & 
leukemia 

Gilead Sciences 
Denmark will 
provide financial 
support to cover 
part of the costs 
for arranging 
two educational 
meetings on 
lymphoma and 
leukemia. Gilead 
will not 
otherwise be 
involved in the 
meeting. 
 
LYLE will plan 
and arrange the 
meetings. 

May – December 
2018 

DKK 100.000 - 

Grünenthal 
Danmark ApS 
 

FAKS 
(foreningen af 
kroniske smerte-
patienter) 

Grünenthal og 
FAKS 

Medlems-
weekend 

Støtte kroniske 
smertepatienter 

Støtte kroniske 
smertepatienter 

20 - 21 nov. 
2018 

5.000 ingen 

GSK Pharma 
(ref. GD 0487) 
 

 “Snot or Not” – 
fokus på astma 
og høfeber 

Astma Allergi 
Danmark og GSK 

Kampagnemateri
ale: Pakker m 
lommetørklæder
, mærkater til 
pakker, 
kampagnebokse, 
papkasser til 
forsendelse 

Undervisning  April 2018 - 
september 2018 

49.000 kr. Ikke relevant 

GSK Pharma 
 

HIV Forum 2018 HIV Danmark & 
GSK 

1-dags 
informations-
møde med 
workshops for 
patienter 

Oplysning/ 
undervisning/ 
workshops 

 25. august 20.000 kr. Ikke relevant 
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GSK Pharma 
 

Bodymapping HIV Danmark & 
GSK 

Workshop for 
HIV-positive – 
refleksion over 
deres liv i form 
af et maleri, der 
udstilles i det off. 
Rum for at øge 
opmærksomhed
en 

Oplysning/ 
opmærksomhed 
omkring 
PLWHIV 

 Efterår/vinter 
2018 

14.920 kr. Ikke relevant 

GSK Pharma 
 

Afholdelse af to 
uddannelses-
seminarer for 
HIV patienter i 
Danmark 

HIV Danmark & 
GSK 

Uddannelses-
seminarerne 
afholdes på to 
lookationer i 
hhv. København 
og Odense med i 
alt 200 
deltagere. 
Støtten dækker 
logistik, 
lokaleleje m.v. 

Undervisning  22.11.2018 & 
30.11.2018 

40.000 kr. Ikke relevant 

Institut 
Produits 
Synthèse 
(IPSEN) AB 
 

NET-dagen NETpa 
patientorg. 

Sponsring av 
symposium den 
10 november 
2018 

Information och 
utbildning för 
patienter med 
NET. 
Lokal, enklare 
förtäring, 
föreläsare.  

Ipsen är sponsor 
och Netpa 
arrangerar 
mötet.  

10 november 
2018 

50 000 DKK 
 
 
 

 

Janssen-Cilag 
A/S 

Filmprojekt om 
personlig 
medicin 2018 

Psoriasis-
foreningen og 
Janssen 

Produktion af 
videofilm 
omhandlende 
behandlings-
forløb 

Illustrere 
kroniske 
patienters 
sygdomshistorie 

Psoriasisforenin
gen: Finder 2 
PsO/PsA 
patienter blandt 
medlemmer. 
Janssen: 
Projektejer 

November-
December 2018 

0 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Filmprojekt om 
personlig 
medicin 2018 

Colitis-Crohn 
Foreningen og 
Janssen 

Produktion af 
videofilm 
omhandlende 
behandlings-
forløb 

Illustrere 
kroniske 
patienters 
sygdomshistorie 

CCF: Finder 1 
patient med 
Morbus Crohn 
blandt 
medlemmer. 
Janssen: 
Projektejer 

November-
December 2018 

0 kr.  
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Janssen-Cilag 
A/S 

Verdens 
Psoriasisdag 
2018 

Psoriasisforenin
gen og Janssen 

Sponsorat  Støtte til 
afholdelse af 
aktiviteter i 
forbindelse med 
Verdens 
Psoriasisdag 
2018 

Sponsorat fra 
Janssen 

Oktober 2018 40.000 Kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Støtte til PROM 
projekt step 2 
2018 

Psoriasis-
foreningen og 
Janssen 

Sponsorat  PROM Workshop 
afholdelse og 
styregruppemød
e i 2018 

Sponsorat fra 
Janssen 

Oktober-
December 2018 

100.000 Kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Støtte til 
artikeler 
omkring 
lymfekræft i 
LyLeNyt og på 
hjemmeside 
2018 

LyLe og Janssen Sponsorat Støtte til at skabe 
opmærksomhed 
omkring 
lymfekræft i 
LyLeNyt og på 
hjemmeside 
2018 

Sponsorat fra 
Janssen 

Oktober-
December 2018 

24.000 Kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Støtte til at skabe 
opmærksomhed 
omkring 
myelomatose 

Dansk 
Myelomatose 
Forening og 
Janssen 

Sponsorat Støtte til at øge 
opmærksomhed
en omkring 
sygdommen 
myelomatose i 
2018 

Sponsorat fra 
Janssen 

Oktober-
December 20  
18 

15.000 Kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Hiv-Danmark 
aftner Odense og 
København 

HIV-Danmark og 
Janssen 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
HIV-Danmark 
aftner 

Sponsorat fra 
Janssen 

November 2018 50.000 Kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Folkemødedebat 
2018 

Gigtforeningen g  
og Janssen 

Planlægning og 
afholdelse af 
Folkemødedebat 
2018 

Sætte kroniske 
patienter på 
personlig 
medicin 
agendaen 

Gigtforeningen: 
deltager i 
debatplanlæg-
ning og 
paneldiskussion 
med deltagelse af 
patient 
Janssen: sponser 
af debatmødet 

Februar-juni 
2018 

0 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Folkemødedebat 
2018 

Psoriasis-
foreningen og 
Janssen 

Planlægning og 
afholdelse af 
Folkemødedebat 
2018 

Sætte kroniske 
patienter på 
personlig 

Psoriasisforenin
gen: deltager i 
debatplanlæg-
ning og 

Februar-juni 
2018 

0 kr.  
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medicin 
agendaen 

paneldiskussion 
med deltagelse af 
patient 
Janssen: sponser 
af debatmødet 

Janssen-Cilag 
A/S 

Folkemødedebat 
2018 

Colitis-Crohn 
Foreningen og  
Janssen 

Planlægning og 
afholdelse af 
Folkemødedebat 
2018 

Sætte kroniske 
patienter på 
personlig 
medicin 
agendaen 

Colitis-Crohn 
Foreningen: 
deltager i 
debatplanlæg-
ning og 
paneldiskussion 
med deltagelse af 
patient 
Janssen: sponser 
af debatmødet 

Februar-juni 
2018 

0 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Folkemødedebat 
om kræft, der 
rammer mænd 

Forum for 
Mænds Sundhed 
og Janssen 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
Folkemødedebat 
om kræft der 
rammer mænd 

Sponsorat fra 
Janssen 

Juni 2018 33.000 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Deltagelse i 
European 
Hematology 
Association 
congress, 
Stockholm 14.-
17. juni 2018 

LyLe og Janssen Sponsorat Støtte til 
deltagelse i 
patientrelatered
e aktiviteter på 
EHA 2018 

Sponsorat fra 
Janssen 

14.-17. Juni 2018 20.000 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 

Støtte til 
Psoriasisforenin
gens PsoMentor 
app 

Psoriasis-
foreningen og 
Janssen 

Sponsorat Formålet med 
aftalen er at 
Janssen med et 
link til 
www.Janssen.co
m i APP’en 
PsoMentor, 
støtter 
foreningens 
arbejde og på 
denne måde 
hjælper med til 
at udbrede 
kendskabet til 

Sponsorat fra 
Janssen 

1. april 2018-31. 
marts 2019 

15.000 kr.  
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psoriasis og 
psoriasisgigt 

Janssen-Cilag 
A/S 

Støtte til 
afholdelse af 
temadage samt 
opfølgning i LyLe 
NYT og på 
hjemmeside 

LyLe og Janssen Sponsorat Støtte til 
afholdelse af to 
temadage med 
opfølgning i LyLe 
NYT i 2018 og på 
hjemmeside 
mhp. at sikre 
øget viden og 
information om 
hæmatologiske 
sygdomme 

Sponsorat fra 
Janssen 

Marts-Oktober 
2018 

60.000 kr.  

LEO Pharma AB Rekruttering af 
deltagere til LEO 
usability test, 
simuleret 
brugstest 
 

Psoriasisforenin
gen & 
Technolution 
 

Rekrutterings-
ydelse; 
engangsydelse 
for at dele 
information om 
og link til 
tilmelding til 
usability test på 
foreningens 
Facebookside 

Rekruttering af 
deltager til 
usability test i 
relation til 
psoriasis 
behandling 

LEO giver 
information om 
testen samt link 
til 
tilmeldingssiden. 
Technolution 
håndterer 
interaktion med 
foreningen. 
Psoriasisforenin
gen deler 
information og 
link med deres 
medlemmer. 

Januar 2018 DKK 2.000  N/A 

LEO Pharma AB LEO satellit 
symposium ved 
5th World 
Psoriasis & 
Psoriatic 
Arthritis (IFPA) 
Conference 2018  
 

Psoriasis-
foreningen & 
LEO Pharma A/S 
 

Konsulent-
ydelse; 
Ordstyrer ved 
satellit 
symposium 
afholdt ved 
international 
kongres udenfor 
Danmark 

Faglig 
uddannelse ved 
international 
kongres 

LEO afholder 
satellit 
symposium. 
Psoriasisforenin
gen engageres 
som konsulent i 
form af 
speaker/chair. 

Juni 2018 
 

DKK 9.411  N/A 

LEO Pharma AB Psoriasisforenin
gens (telefon)-
rådgivningslinje 

Psoriasisforenin
gen Danmark og 
LEO Pharma AB 

Sponsorat At yde støtte til 
organisationens 
arbejde med at 
hjælpe 
psoriasispatient-

Virksomheden:  
At yde bidrag i 
form af 
økonomisk 
støtte. 

2018 DKK 75.000 Ingen 
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er med specifikt 
fokus på 
telefonlinjen 

 
Organisationen:  
At fortsætte med 
telefonrådgivnin
gen 

LEO Pharma AB Eksemskoler 
2018 

Astma-Allergi 
Danmark 

Sponsorat Støtte til 
gjennomføring 
av 5 eksemskoler 
i Danmark  

Virksomhet: 
Bidra med 
økonomisk støtte 
samt vareprøver 
(Locobase) 
Organisasjonen: 
Planlegging, 
gjennomføring 
og evaluering av 
eksemskolene. 

Januar – Mai 
2018 

DKK 44.000 Ingen 

LEO Pharma AB Psoriasiskonfere
nce Århus 4mars 
2018 

Psoriasis-
foreningen 

Støtte 
Psoriasiskonfere
nce Århus 4mars 
2018 

At yde støtte til 
organisationens 
arbejde med at 
hjælpe 
psoriasispatiente
r med bl.a. 
henvendelser på 
Qualitycare.dk 

Virksomheden:  
At yde bidrag i 
form af 
økonomisk 
støtte. 
 
Organisationen:  
At fortsætte med  
telefonrådgivnin
gen 

2018 DKK 22.000 Ingen 

LEO Pharma AB Psoriasis-
foreningen 

Psoriasis-
foreningen 

PsoMentor At støtte 
udvikling af 
appen 
“psomentor” så 
psoriasispatient-
en kan følge 
deres sygdom 
tættere. 
 

Virksomheden:  
At yde bidrag i 
form af 
økonomisk 
støtte. 
 

2018 DKK 15.000 Ingen 

LEO Pharma AB Psoriasis-
foreningen 

Psoriasis-
foreningen 

Den svaere 
psoriasispatient 

At identificere 
patienter med 
svær psoriasis, 
som er droppet 
ud af 
behandlings-
systemet. Projekt 

Virksomheden:  
At yde bidrag i 
form af 
økonomisk 
støtte. 
 

2018 DKK 80.000 Ingen 
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i samarbejde 
med Abbvie og 
DDS. 
 

Lundbeck 
Pharma A/S 

Sammen om 
vejen til psykisk 
sundhed. 

Skizofreniforeni
ngen, Otsuka 
Pharma AB og 
Lundbeck A/S og 
det Sociale 
netværk 

Skizofreniforeni
ngen vil i 
samarbejde med 
Otsuka Pharma 
Scandinavia AB, 
Lundbeck 
Pharma A/S og 
det 
Socialenetværk 
udarbejde 
materiale til 
unge og deres 
pårørende 
omhandlende 
information til at 
opnå bedre /god 
psykisk sundhed.  
Planen er at lave 
en trefløjet 
folder med 
udgangspunkt i 
psykolog og 
psykoanalytiker 
Gudrun Bodins 
fremstilling af 
vejen til psykisk 
sundhed. 
Hovedtanken i 
denne vejledning 
er, at fysisk 
sundhed dvs. 
motion og gode 
spisevaner kan 
sidestilles og 
danne baggrund 
for psykisk 
sunde vaner ved 

Udgangspunktet 
er, at mange 
unge mennesker 
oplever at være i 
en psykisk 
gråzone og søger 
støtte og hjælp 
til at komme 
videre. 
 
Det er sådan, at 
Nordisk 
Velfærdscenter ( 
institution 
etableret af 
Nordisk Råd) for 
flere år siden har 
peget på, at 
aldrig har så 
mange unge - 
dvs. mere end 12 
% - følt et 
"Udenforskab" 
med et stort 
behov for hjælp.  
De unge siger 
selv i 
undersøgelsen:  
Se os. Lyt til os 
med respekt og 
hjælp os til at 
finde vejen.  
 
Matrialet skal 
målrettes 
målgrupen som 
kommer i 

Skizofreniforeni
ngen lead på 
projektet 
sammen med 
Det sociale 
netværk, Otsuka 
Pharma 
scandinavia AB 
og Lundbeck  
Pharma A/S har 
mulighed for at 
følge proces og 
indhold i 
udarbejdelsen af 
folderen. 

Pr2018-12-12 – 
2019-03-
01.ojektet vil 
løbe fra  

Den 
økonomiske 
støtte udgør I 
dette 
samarbejde                         
DKK 26.098,75 
DKK 
 
Rammebudget: 
Budget for 
folderen/pjecen: 
Honorar Gudrun 
Bodin for 
udarbejdelse kr. 
6.000. 
Tekst, redigering 
og korrektur 
Løbende 
sparring med 
fagpersoner  
Lay out og 
illustrationer ved 
Marusa v. Martin 
Savery. kr. 
12500 
Løbende 
sparring med 
fagpersoner  
Tryk i 4 farver v. 
Laser Tryk med 
4.000 
ekesmplarer. kr. 
7598,75 
Distribution af 
materiale 
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eksempelvis at 
undgå isolation, 
monoman 
adfærd, stress og 
meget mere. 
 
 

headspace. I 
Headspace kan 
unge mellem 12 
og 25år  få gratis 
anonym 
rådgivning af 
andre unge 
frivillige i et 
samarbejde med 
socionomer og 
psykologer. 

I alt kr. 
26.098,75 DKK 
 
 

H. Lundbeck 
A/S 

Opgradering af 
Sct. Hans Have's 
IT-platform 

Sct. Hans Have Opgradering af 
IT-platform, 
inklusiv indkøb 
af diverse 
hardware/softw
are og ekstern 
IT-support 

Support af Sct. 
Hans Have med 
at bygge en IT 
platform, der 
giver bedre 
muligheder for 
at kommunikere 
med psykiatriske 
patienter 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

Juni - December  
2018 

DKK 47.700 N/A 

H. Lundbeck A/S Alzheimer dagen 
2018 
 

Alzheimer-
foreningen 
 

Uddeling af 
muffins på 
Alzheimer dagen 
2018 
 

Støtte arbejdet 
med 
”Huskedagen” og 
øge viden 
omkring 
Alzheimer 
sygdom og andre 
typer demens, 
samt gøre 
opmærksom på 
den 
internationale 
Alzheimer dag 

Sponsorat fra H. 
Lundbeck A/S 

September 2018 DKK 19.000 N/A 

H. Lundbeck A/S Lundbeck DHL 
løb for Parkinson 

Parkinson-
foreningen 

Lundbeck deltog 
i DHL løbet som 
support til 
Parkinsonforeni
ngen.  

Støtte af 
publiceringen og 
distribution af 
bogen "Få støtte 
med Parkinson" 
til medlemmer af 
Parkinson-
foreningen 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

November - 
December 2018 

DKK 74.000 N/A 
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H. Lundbeck A/S Global Patient 
Advocacy 
Summit 2018 

Alzheimer-
foreningen 

Netværks-
arrangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale 
patientforening-
er sammen for at 
diskutere og dele 
strategier til at 
forbedre 
politikker og øge 
viden om 
sygdomsom-
råder.   

Sponsorat fra H. 
Lundbeck A/S 

Juni – September 
2018 

DKK 0 Netværk og 
træning til at 
støtte 
organisationen i 
dets arbejde med 
patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
omkring psykisk 
helbred og 
sygdoms-
områder.  
Bidrag dækker 
måltider til 
‘Lundbeck 
Patient Advocacy 
Summit 2018’. 

H. Lundbeck A/S Global Patient 
Advocacy 
Summit 2018 

Depressions-
foreningen 

Netværks-
arrangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale 
patientforeninge
r sammen for at 
diskutere og dele 
strategier til at 
forbedre 
politikker og øge 
viden om 
sygdomsom-
råder.   

Sponsorat fra H. 
Lundbeck A/S 

Juni – September 
2018 

DKK 0 Netværk og 
træning til at 
støtte 
organisationen i 
dets arbejde med 
patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
omkring psykisk 
helbred og 
sygdoms-
områder.  
Bidrag dækker 
måltider til 
‘Lundbeck 
Patient Advocacy 
Summit 2018’. 

H. Lundbeck A/S Global Patient 
Advocacy 
Summit 2018 

Landsindsatsen 
EN AF OS, 
psykisk sygdom 

Netværks-
arrangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale 
patientforening-

Sponsorat fra H. 
Lundbeck A/S 

Juni – September 
2018 

DKK 0 Netværk og 
træning til at 
støtte 
organisationen i 
dets arbejde med 
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er sammen for at 
diskutere og dele 
strategier til at 
forbedre 
politikker og øge 
viden om 
sygdoms-
områder.   

patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
omkring psykisk 
helbred og 
sygdomsområd-
er.  
Bidrag dækker 
måltider til 
‘Lundbeck 
Patient Advocacy 
Summit 2018’. 

Merck A/S 
 

Digital cognitive 
supporting tool 

Sclerose-
foreningen og 
Merck A/S 

Støtte til projekt Udvikling af 
hjælperedskab 
til MS patienter 
med kognitive 
udfordringer 
 

Merck yder 
økonomisk støtte 
til projektet som 
udføres af 
Sclerose-
foreningen 

1.– 2. Q. 2018 164.220 Intet 

Merck A/S 
 

Cykelnerven Sclerose-
foreningen og 
Merck A/S 

Fundraising for 
forskning 
indenfor 
multiple sclerose 

Forskning 
indenfor 
multiple sclerose 

Merck yder 
økonomisk støtte 
til 
gennemførelse af 
Cykelnerven 

2.-3. kvartal 
2018 

30.000 kr. Intet 

Merck A/S 
 

Rundbordssamta
ler med faglige 
eksperter og 
landsdækkende 
patientforening-
er 

Foreningen for 
Autoimmune 
Sygdomme og 
Merck A/S 

Støtte til projekt Støtte til 
rundbordssamtal
er med faglige 
eksperter og 
landsdækkende 
patientforening-
er 

Merck yder 
økonomisk støtte 
til 
gennemførelse af 
rundbordssamtal
er og 
ekspertmøder 

3. Q. 2018 20.000 kr. Intet 

Merck A/S 
 

Måling af MS 
patienters 
fysiske aktivitet 
ved yoga 

Sclerose-
foreningen og 
Merck A/S 

Støtte til projekt Hjælpe MS 
patienterne med 
at monitorere 
deres eget 
aktivitetsniveau 

Merck yder 
økonomisk støtte 
til 
gennemførelse af 
project ved 
Scleroseforening
en 

4. Q. 2018 107.640 kr. Intet 

Merck A/S 
 

"Digitial 
cognitive 

Scleroseforening
en og Merck A/S 

Støtte til projekt Støtte til 
udvikling af  
digitalt kognitivt 

Merck yder 
økonomisk støtte 
til 

4. Q. 2018 
 

48.300 kr. Intet 
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supporting tool" 
– ”Min styrke”  

hjælperedskab– 
”Min Styrke”  

gennemførelse af 
project ved 
Sclerose-
foreningen 

MSD Danmark 
ApS  
 

Tidlig Opsporing 
af Lungekræft, 
Go-Cards 

Patient-
foreningen 
Lungekræft og 
MSD Danmark 
ApS 

Retten til at 
udstille 
kampagnen ifm. 
International 
Lungekræftdag 

Via Go-Cards at 
sætte fokus på 
forskellige 
symptomer, som 
kan være 
aktuelle ved 
diagnosticering 
af lungekræft 

MSD skal stille 
kampagnen til 
rådighed i den 
aftalte 
tidsramme. 
Patientforeninge
n skal gøre plads 
til MSD’s 
udstilling som 
aftalt  

20. november 
2018 

30.000 ex. moms 
Plads til 
udstillingen ifm. 
den 
Internationale 
Lungekræftdag 

Ingen 

Norgine 
 

Sponsorat Leverforeningen Drifttilskud samt 
oplysnings-
kampagne 

Oplysnings- 
kampagne om 
sygdommen  

Tilskud til daglig 
drift samt til 
oplysnings-
kampagne 

2018 DKK 23.000 N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 
 
 

Snot or Not Astma-Allergi 
Danmark 

Sponsorat til 
kampagne 

Målet med 
kampagnen er at 
skabe fokus og 
opmærksomhed 
omkring 
sammenhængen 
mellem høfeber 
og astma, der er 
udløst af 
pollenallergi, 
herunder de 
personlige og 
samfundsmæssig
e konsekvenser, 
der er i den 
forbindelse. 

Novartis støtter 
med 40.000 kr. 

Forår-sommer 
2018 

40.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 
 
 
 

Booster week-
end: Et 
kronikerliv i 
kontrol 

Landsforeningen 
for Rygsøjlegigt 
og Morbus 
Bechterew 

Støtte til 
patientin-
formationsmøde 

Afholdelse af 
booster-
weekend på 
Sano Skælskør 
31.8 – 2.9 2018. 
 

Novartis støtter 
med 30.950 kr. 

August/septemb
er 2018 

30.950 DKK N/A 
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Novartis 
Healthcare A/S 
 
 
 
 

NordPsO Youth 
arrangement 

Psoriasis-
foreningen 

NordPso Youth-
arrangement den 
14. april i Oslo 

NordPso Youth 
er en 
projektgruppe i 
NordPso, et 
nordisk 
psoriasisarbejde, 
med fokus på at 
fortælle om 
psoriasis og 
psoriasisgigt. 

Novartis støtter 
projektet med 
30.000 kr. 

14. april 2018 30.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 
 
 
 

Borgermøder 
2018 

Gigtforeningen Afholdelse af 4 
borgermøder 

Afholdelse af 4 
borgermøder 

Novartis støtter 
projektet med 
30.000 kr. 

23.april Jylland 
30. april Jylland 
+ 2 møder på 
Sjælland i okt. 
2018 

30.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 
 
 
 

GRANT 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt & 
Morbus 
Bechterew, 
patientfolder og 
artikel 

Landsforeningen 
for Rygsøjlegigt 
og Morbus 
Bechterew 

Patientfolder + 
PAG artikel 

Patientfolder + 
PAG artikel 

Novartis støtter 
med 78.700 kr.  

02.06.2018 78.700 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

World Urticaria 
Day 

Astma-Allergi 
Danmark 

Kampagne 
omkring 
nældefeber 

Målet med 
indsatsen er, at 
skabe fokus og 
opmærksomhed 
omkring det at 
leve med 
urticaria.  

Novartis støtter 
med 80.000 kr.  

1. oktober 2018 80.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

World PsO Day Psoriasis-
foreningen 

Kampagne om 
følgesygdomme 

Sætte fokus på 
og udbrede 
viden om 
følgesygdomme 
overfor 
mennesker med 
psoriasis i hud 
og led 

Novartis støtter 
med 75.000 kr.  

29. oktober 2018 75.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

Rundbordssamta
ler 2018 

FAIM – 
Foreningen for 

Patientforenings
møde – Leje af 

Rundbordssamta
le med fokus på 
at forbedre 

Novartis støtter 
med 20.000 kr.  

Forår-sommer 
2018 

20.000 DKK  N/A 
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Autoimmune 
Sygdomme 

lokale + 
forplejning 

forholdene for 
primært 
patienter med 
autoimmune 
sygdomme 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

Hypofyse 
Netværket 

Hypofyse 
Netværket 

Sponsorat Støtte til 
Landsmøde den 
21.-23.09.2018. 
Tilskud til 
oplægsholdere 
og lokaleleje 

Støtte til 
Landsmøde den 
21.-23.09.2018. 
Tilskud til 
oplægsholdere 
og lokaleleje 

21.-23. 
september 2018 

30.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

Dansk MPN 
forening 

Dansk MPN 
forening 

Sponsorat Støtte til de 
faglige 
aktiviteter ved 
”Årsmøde med 3 
foredrag” den 
22.-23. 
september 2018. 
Lokaleleje og 
forplejning 

Støtte til de 
faglige 
aktiviteter ved 
”Årsmøde med 3 
foredrag” den 
22.-23. 
september 2018. 
Lokaleleje og 
forplejning 

22.-23. 
september 2018 

100.000 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

Patientforening-
en for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og MDS 
(LyLe) 

Patientforening-
en for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og MDS 
(LyLe) 

Sponsorat 
(PCC-form: 
Interaction with 
PAGs) 

Støtte til 
gennemførelse af 
en fokusgruppe 
for CML-
patienter 

Støtte til 
gennemførelse af 
en fokusgruppe 
for CML-
patienter 

Efteråret 2018 62.500 DKK N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 
 

Netpa Danmark Netpa Danmark Sponsorat Støtte til 
afholdelse af den 
Internationale 
NET CANCER 
dag 

Støtte til 
afholdelse af den 
Internationale 
NET CANCER 
dag 

10. november 
2018 

60.000 DKK N/A 

Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Informations-
kampagne ifm 
Verdens 
Diabetes Dag 
2018 

NNDK 
 
Diabetesforening
en 
 

Sponsorat Afholdelse af 
informationskam
pagne ifm 
Verdens 
Diabetesdag 
2018 

NN DK 
sponsorerer 
kampagnen. 
 
Foreningen 
udvikler 
materialer og 
gennemfører 
kampagnen 

14. nov. 2018 100.000 N/A 
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Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Diabetes-
foreningen  
 

Sponsorat Sponsorering af 
kampagne-
materialer samt 
hvervekampagne 
materialer 

NN DK 
sponsorerer 
kampagnen.  
 
Diabetesforening
en udvikler 
materialer og 
gennemfører 
landsindsamling 

10 juni 2018 Kr. 40.000 N/A NN DK 
 
Diabetes-
foreningen  
 

Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Danmarks 
Bløderforening 

Sponsorat Bidrag til 
afholdelse af 
Danmarks 
Bløderforenings 
Årsmøde 2018 

Bløderforening-
en arrangerer og 
afholder 
årsmøde 2018. 
 
NN DK giver 
støtte til 
afholdelsen af 
årsmødet. 

14 – 15. april 
2018 

15.000 N/A NN DK 
 
Danmarks 
Bløderforening 

Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Diabetesforening
en Bornholm 
 

Sponsorat Sponsorering af 
rundvisning på 
Novo Nordisks 
fabrik i Hillerød 
for max. 20 
deltagere 

NN DK 
arrangerer 
besøg, 
forplejning og 
foredrag.  
 
Diabetesforening
en arrangerer og 
afholder udgift 
til transport til 
Hillerød 

29 oktober 2018 Kr. 5.000 
(forplejning) 

Kr. 2.000 
(foredrag + 
rundvisning) 

NN DK 
 
Diabetes-
foreningen 
Bornholm 
 

Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Diabetes-
foreningen 
Odense 
 

Sponsorat Sponsorering af 
rundvisning på 
Novo Nordisks 
fabrik i Hillerød 
for max. 20 
deltagere 

NN DK 
arrangerer 
besøg, 
forplejning og 
foredrag.  
 
Diabetesforening
en arrangerer og 
afholder udgift 
til transport til 
Hillerød 

29 oktober 2018 Kr. 5.000 
(forplejning) 

Kr. 2.000 
(foredrag + 
rundvisning) 

NN DK 
 
Diabetes-
foreningen 
Odense 
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Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Diabetesforening
en Fredericia 
 

Sponsorat Sponsorering af 
rundvisning på 
Novo Nordisks 
fabrik i Hillerød 
for max. 20 
deltagere 

NN DK 
arrangerer 
besøg, 
forplejning og 
foredrag.  
 
Diabetesforening
en arrangerer og 
afholder udgift 
til transport til 
Hillerød 

29 oktober 2018 Kr. 5.000 
(forplejning) 

Kr. 2.000 
(foredrag + 
rundvisning) 

NN DK 
 
Diabetes-
foreningen 
Fredericia 
 

Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Diabetesforening
en Lejre 
 

Sponsorat Sponsorering af 
rundvisning på 
Novo Nordisks 
fabrik i Hillerød 
for max. 20 
deltagere 

NN DK 
arrangerer 
besøg, 
forplejning og 
foredrag.  
 
Diabetesforening
en arrangerer og 
afholder udgift 
til transport til 
Hillerød 

29 oktober 2018 Kr. 5.000 
(forplejning) 

Kr. 2.000 
(foredrag + 
rundvisning) 

NN DK 
 
Diabetes-
foreningen Lejre 
 

Novo Nordisk 
Scandinavia AB,  
Region Danmark 
(NN DK) 

NN DK 
 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation Videreudvikling 
af app 

Danmarks 
Bløderforening  
videreudvikler 
deres bløderapp 
med nye 
patientrettede 
funktioner. 

15 november 
2018 - 31. 
december 2019 

Kr. 100.000 N/A NN DK 
 
Danmarks 
Bløderforening 

Novo Nordisk 
A/S 

NN AS 
 
Diabetesforening
en Børnefamilie-
gruppen region 
hovedstaden 

Sponsorat Støtte til udflugt 
for børn med 
diabetes - 
børnebakketur  

Støtte til 
forplejning, 
turpas og 
præmier  
 
Diabetesforening
en planlægger og 
gennemfører 
børnebakke-
turen. 

26. maj 2018 Kr. 17.000 N/A NN AS 
 
Diabetesforening
en Børnefamilie-
gruppen region 
hovedstaden 

Novo Nordisk  The Danish 
Diabetes 

Round Table  The purpose of 
the round table 

CEO participated 
in a round table 

16 May 2018  DKK 2.800 N/A The Danish 
Diabetes 
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Associsation and 
Novo Nordisk  

was to invite 
CEO of the 
Danish Diabetes 
Association to 
paricipate in the 
session about 
type 2 diabetes 
and 
cardiovascular 
diseases  

session together 
with a type 2 
diabetes patient 
and Scientic 
Advisor 
representing the 
World Heart 
Federation, 
about type 2 
diabetes and 
cardiovascular 
disease.  

Associsation and 
Novo Nordisk  

Octapharma 
 
 

Bløderapp Octapharma og 
Bløder- 
foreningen 

Videreudvik-ling 
og færdiggørelse 
af app  

Midler til 
udvikling 
 

Octapharma 
støtter 
udviklingen af 
appen 
 
Bløder- 
foreningen er 
ansvarlig for 
appen 
 

Sommer 2018  45.000 DKK  

Octapharma 
 
 

Kvinde- 
kampagne  

Octapharma og 
Bløder- 
foreningen 

Opmærksom-
hedskampagne  

Brochurer Octapharma 
støtter 
udviklingen af 
brochurer 
 

Forår 2018 7.500 DKK  

Octapharma 
 

Forsknings- og 
støttefonden 

Octapharma og 
Bløder- 
foreningen 

Donation til 
forskning 
indenfor 
bløderpatienter 

Midler til 
forskning 

Octapharma 
yder økonomisk 
støtte til 
Forsknings og 
støttefondens 
forskning 
indenfor 
bløderpatienter 

2018 4.000 DKK  

Otsuka Pharma 
AB 
 
 

Sammen om 
vejen til psykisk 
sundhed. 

Skizofreniforeni
ngen, Otsuka 
Pharma AB og 
Lundbeck A/S og 
det Sociale 
netværk 

Skizofreniforeni
ngen vil i 
samarbejde med 
Otsuka Pharma 
Scandinavia AB, 
Lundbeck 

Udgangspunktet 
er, at mange 
unge mennesker 
oplever at være i 
en psykisk 
gråzone og søger 

Skizofreniforeni
ngen lead på 
projektet 
sammen med 
Det sociale 
netværk, Otsuka 

Pr2018-12-12 – 
2019-03-
01.ojektet vil 
løbe fra  

DKK 26.098,75 
DKK 
 
Rammebudget: 
Budget for 
folderen/pjecen: 
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Pharma A/S og 
det 
Socialenetværk 
udarbejde 
materiale til 
unge og deres 
pårørende 
omhandlende 
information til at 
opnå bedre /god 
psykisk sundhed.  
Planen er at lave 
en trefløjet 
folder med 
udgangspunkt i 
psykolog og 
psykoanalytiker 
Gudrun Bodins 
fremstilling af 
vejen til psykisk 
sundhed. 
Hovedtanken i 
denne vejledning 
er, at fysisk 
sundhed dvs. 
motion og gode 
spisevaner kan 
sidestilles og 
danne baggrund 
for psykisk 
sunde vaner ved 
eksempelvis at 
undgå isolation, 
monoman 
adfærd, stress og 
meget mere. 
 
 

støtte og hjælp 
til at komme 
videre. 
 
Det er sådan, at 
Nordisk 
Velfærdscenter ( 
institution 
etableret af 
Nordisk Råd) for 
flere år siden har 
peget på, at 
aldrig har så 
mange unge - 
dvs. mere end 12 
% - følt et 
"Udenforskab" 
med et stort 
behov for hjælp.  
De unge siger 
selv i 
undersøgelsen:  
Se os. Lyt til os 
med respekt og 
hjælp os til at 
finde vejen.  
 
Matrialet skal 
målrettes 
målgrupen som 
kommer i 
headspace. I 
Headspace kan 
unge mellem 12 
og 25år få gratis 
anonym 
rådgivning af 
andre unge 
frivillige i et 
samarbejde med 

Pharma 
scandinavia AB 
og Lundbeck  
Pharma A/S har 
mulighed for at 
følge proces og 
indhold i 
udarbejdelsen af 
folderen. 

Honorar Gudrun 
Bodin for 
udarbejdelse kr. 
6.000. 
Tekst, redigering 
og korrektur 
Løbende 
sparring med 
fagpersoner  
Lay out og 
illustrationer ved 
Marusa v. Martin 
Savery. kr. 
12500 
Løbende 
sparring med 
fagpersoner  
Tryk i 4 farver v. 
Laser Tryk med 
4.000 
ekesmplarer. kr. 
7598,75 
Distribution af 
materiale 
 
I alt kr. 
26.098,75 DKK 
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socionomer og 
psykologer. 

Pfizer ApS Udvikling af ny 
hjemmeside til 
FNUG 

FNUG - 
ForeningeN af 
Unge Med Gigt 

Hjemmeside Formålet er at 
støtte FNUG i 
udvikling af en 
ny hjemmeside, 
der har til formål 
at understøtte 
FNUGs 
budskaber samt 
repræsentere 
alle unge med 
gigt på en seriøs 
og tilgængelig 
facon.  

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til 
dækning af 
udgiften til 
koncept- og 
content- 
workshop i 
forbindelse med 
udvikling af den 
ny hjemmeside: 
www.fnug.dk. 
FNUG: 
Gennemføre 
udvikling af ny 
hjemmeside 

Indtil 01.07.2018 30.000 kr. + 
moms 7,500 kr. 

N/A 

Pfizer ApS Konference på 
Christiansborg 
den 23.5.2018 

FAIM, 
Foreningen for 
Autoimmune 
Sygdomme 

Afholdelse af en 
konference 

Formålet er at 
sætte begrebet 
autoimmune 
sygdomme på 
den 
sundhedspolitisk
e dagsorden 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til delvis 
dækning af 
udgifter ifm. 
forberedelse/afh
oldelse af 
konferencen 
FAIM: 
Gennemførelse 
af konferencen 
den 23.5.2018 på 
Christiansborg. 

Indtil 23.05.2018 25.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Pfizer interne 
IBD-
arrangement den 
18. maj 2018 

Colitis-Crohn 
Foreningen 
(CCF) 

Underviser-
kontrakt 

Skabe forståelse 
for dét at leve 
med en kronisk 
sygdom 

Pfizer: Betale 
honorar for 
undervisningen 
CCF: Undervise 
Pfizer-
medarbejdere 

18.05.2018 2.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Patient 
preferences 
among people 
with ulcerative 

Colitis-Crohn 
Foreningen 
(CCF) 

Rådgivning om 
aspekter af livet 
med colitis 
ulcerosa 

Optimering af 
studieresultater 

Pfizer: At dele 
alle resultater og 
publikationer fra 
studiet med CCF. 

Feb-Okt 2018 0 NA 
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colitis in 
Denmark (NIS 
project: 
X9001156)  

CCF: Rådgive og 
aspekter af livet 
med colitis 
ulcerosa, 
kommentere på 
udkast til 
spørgeskema 
samt uploade 
invitation til at 
deltage i 
spørgeskemaet 
på CCF's 
Facebook-side. 

Pfizer ApS Lyle 
Netdoktor.dk 
(Banner plads og 
udvikling af nye 
bannere) 

Lyle 
Patientforening 

Bannerplads på 
Netdoktor.dk 
samt udvikling af 
nye bannere. 

Give Lyle 
patientforening 
mulighed for at 
præsentere 
deres forening 
samt deres 
aktiviteter i 
forhold til 
patienter og 
samfund. 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til 
bannerplads på 
Netdoktor.dk 
samt udvikling af 
nye bannere. 
Lyle: Nævne på 
foreningens 
webside, at det 
er i samarbejde 
med Pfizer 

14.04.2018 - 
14.04.2019 

57.500 kr. inkl. 
moms 

N/A 

Pfizer ApS Undervisning på 
Nurse Academy 
for 
Sygeplejersker 
24.8.2018, 
Middelfart 

Gigtforeningen Underviser-
kontrakt 

Give 
reumatologiske 
og gastro-
enterologiske 
sygeplejersker 
indblik i 
gigtsygdommen 
set fra patientens 
vinkel. 

Pfizer: Betale 
honorar for 
undervisningen 
Gigtforeningen: 
Undervise 
sygeplejersker 
på kurset. 

24.08.2018 - 
24.08.2018 

Honorar 3.500 
kr. + 
transportrefusio
n  1.883,34  = 
5.383,34 kr. 

N/A 

Pfizer ApS Pfizer interne 
Gigtdag-
arrangement den 
12. okt. 2018 

Psoriasis-
foreningen 

Underviser-
kontrakt 

Skabe forståelse 
for dét at leve 
med en kronisk 
sygdom 

Pfizer: Betale 
honorar for 
undervisningen 

12.10.2018-
12.10.2018 

Honorar 2.000 
kr. 

N/A 

Pfizer ApS At leve med 
lungekræft, bog 
additional II 

Patient-
foreningen 
Lungekræft 

CS der støtter 
udarbejdelsen af 

Skabe øget 
forståelse for 
hvad det betyder 

Pfizer har støttet 
med 30.000 til 

08.03.2018-
08.03.2018 

30.000 DKK N/A 
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bog til patienter 
og pårørende 

at leve med 
lungekræft 

udarbejdelse af 
bogen 

Pfizer ApS CS 2018-11-20 
Patient-
foreningen 
Lungekræft - 
International 
Lungekræftdag 

Patient-
foreningen 
Lungekræft 

CS der støtter 
afholdelsen af 
International 
Lungekræftdag 

Øge forståelsen 
for hvordan 
lungekræft kan 
forebygges, 
hvordan det kan 
opspores 
tidligere samt 
behandling 
indenfor 
lungekræft 

Pfizer har støttet 
Patient-
foreningen 
Lungekræft  med 
30.000 til 
honorar til 
mødeleder 

20.11.2018-
20.11.2018 

30.000 DKK N/A 

Pfizer ApS Årlige møde hos 
Danmarks 
Bløderforening 

Danmarks 
Bløderforening 

Driftsomkostnin
ger til afholdelse 
af årligt møde 

Skabe forståelse 
omkring emner 
og udfordringer 
samt 
vidensdeling. 
 

Pfizer støtter 
med 25.000 til 
afholdelse af 
mødet. 

14.04.2018-
15.04.2018 

25.000 DKK N/A 

Pfizer ApS 
 
 
 

Patient 
Association 
international 
meeting - World 
Federation of 
Haemophilia 
Congress 

Danmarks 
Bløderforening 

Støtte af 
deltagelse i 
internationalt 
møde 

Deltagelse af 2 
repræsentanter 
fra bestyrelsen i 
internationalt 
møde øger 
forståelsen, 
samarbejde og 
netværk. 

Pfizer støtter 
omkostninger ift. 
rejse, transport, 
ophold og 
forplejning men 
ikke 
gallamiddag. 

20.05.2018-
24.05.2018 

23.380 DKK N/A 

Pfizer ApS 
 

Udvikling af 
paientapp 

Danmarks 
Bløderforening 

Støtte til 
videreudvikling 
af patientapp 

Videreudvikling 
på patientapp 
der giver 
patienterne 
mulighed for et 
større overblik 
og forståelse 
samt bedre 
optimering af 
behandling. 

Pfizer støtter 
med 150.000 til 
udvikling af 
funktioner i 
appen. 

jan.2019-
okt.2019 

150.000 DKK N/A 

Pfizer PFE ApS FAKS Medlems-
arrangement  

FAKS 
(Foreningen af 
Kroniske 
Smertepatienter) 

Medlemsmøde Debat, der kan 
sætte fokus på 
kroniske smerter 
og hjælpe 
personer med 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til honorar 
og transport til 
oplægsholdere. 

3.-4. november 
2018 

kr. 25.000 N/A 
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kroniske smerter 
til at hjælpe sig 
selv med at få et 
bedre liv 

FAKS: På 
foreningens 
hjemmeside at 
nævne, at det er i 
samarbejde med 
Pfizer 

Roche a/s 
 

International 
Exchange 
Experience for 
Patients 
Organisations 
14. – 15. marts 
2018 

Roche a/s og 
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 
DBO 

Donation til 
deltagelse i 
internationalt 
møde 

Deltagelse i 
”International 
Exchange 
Experience for 
Patients 
Organisations 
14. – 15. marts  
2018” 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at afholde møde.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i møde 

14. – 15. marts 
2018 

Ej relevant Dækning af fly, 
kost og logi. 
Værdi DKK 
8.291 

Roche a/s 
 

Donation til tryk 
af Dansk 
Brystkræft 
Organisations 
nye 
informations-
foldere og til 
materialer til 
fremstilling af 
hjertepuder 

Roche a/s og 
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 
DBO 

Donation til 
fremstilling af 
foldere og andet 
materiale 

Tryk af 
informations-
foldere og 
indkøb af 
materialer til 
fremstilling af 
hjertepuder 

Virksomheden 
forpligter sig til 
give en donation 
til informations-
foldere og 
indkøb af 
materialer. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at fremstille 
foldere og at 
indkøbe 
materialer 

26. oktober 2018 
– 31. december 
2019 

DKK 50.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 

 

Donation til 
udvikling af 
Patientforening-
en Lungekræfts 
pjece om 
palliation. 

Roche a/s og 
Patient-
foreningen 
Lungekræft 

Donation til 
fremstilling af 
pjece 

Udvikling af 
pjece om 
palliation 

Virksomheden 
forpligter sig til 
give en donation 
til pjece. 
Organisationen 
forpligter sig til 
udvikle pjece 

1. november 
2018 – 1. april 
2019 

DKK 83.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 
 
 

Støtte til 
afholdelse af 
National 
lungekonference 
for 
sundhedsprofes-
sionelle 2018 

Roche a/s og 
Lungeforeningen 

Donation til 
afholdelse af 
konference 

Afholdelse af 
National 
lungekonference 
for 
sundhedsprofes-
sionelle 2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
give en donation 
til konference. 
Organisationen 
forpligter sig til 

12. september 
2018 

DKK 20.000 Ej relevant 
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afholde 
konference.  

Roche a/s 
 
 
 

Støtte til 
afholdelse af 
National 
lungekonference 
for 
sundhedsprofess
ionelle 2018 

Roche a/s og 
Lungeforeningen 

Donation til 
afholdelse af 
konference 

Afholdelse af 
National 
lungekonference 
for 
sundhedsprofess
ionelle 2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
give en donation 
til konference. 
Organisationen 
forpligter sig til 
afholde 
konference.  

12. september 
2018 

DKK 20.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 
 

Støtte til 
Årsmøde 2018 

Roche a/s og 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation til 
afholdelse af 
årsmøde  

Afholdelse af 
årsmøde 14.-15. 
april 2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
støtte årsmøde.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at afholde 
årsmøde. 

14.-15. april 
2018 

DKK 25.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 

Støtte til ophold 
ifm WHF 2018 

Roche a/s og 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation til 
deltagelse i 
kongres 

Deltagelse i 
World 
Federation of 
Haemophilia’s 
kongres 20. – 24. 
maj 2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
støtte deltagelse 
i kongres. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
kongres 

14.-15. april 
2018 

DKK 24.738 Ej relevant 

Roche a/s 
 

Sponsorat til 
Forsknings- og 
Støttefond 

Roche a/s og 
Danmarks 
Bløderforening 

Sponsorat til 
fond 

Sponsorat til 
Danmarks 
Bløderforenings 
Forsknings- og 
Støttefond 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde et 
sponsorat til 
fond. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at uddele 
fondens midler 

1. oktober 2018 
– 30. juni 2019 

DKK 4.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 

Støtte til 
deltagelse i EHC 
konference 2018 

Roche a/s og 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation til 
deltagelse i 
kongres 

Deltagelse i EHC 
konferencen 
2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
støtte deltagelse 
i kongres. 
Organisationen 
forpligter sig til 

4.-7. oktober 
2018 

DKK 17.738 Ej relevant 
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at deltage i 
kongres 

Roche a/s 
 

Støtte til 
bløderapp 

Roche a/s og 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation til 
udvikling af 
bløderapp 

Videreudvikling 
af funktioner i 
bløderapp. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation 
udvikling af 
bløderapp. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at udvikle 
bløderapp. 

1. november 
2018 – 30. juni 
2019 

DKK 150.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 

International 
Exchange 
Experience for 
Patients 
Organisations 
13. – 15. marts 
2018 

Roche a/s og 
FNUG 

Donation til 
deltagelse i 
internationalt 
møde 

Deltagelse i 
”International 
Exchange 
Experience for 
Patients 
Organisations 
13. – 15. marts  
2018” 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at afholde møde.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i møde 

13. – 15. marts 
2018 

Ej relevant Dækning af fly, 
kost og logi. 
Værdi DKK 
9.081 

Roche a/s 
 

International 
Exchange 
Experience for 
Patients 
Organisations 
13. – 15. marts 
2018 

Roche a/s og 
Patientforeninge
n LYLE 

Donation til 
deltagelse i 
internationalt 
møde 

Deltagelse i 
”International 
Exchange 
Experience for 
Patients 
Organisations 
13. – 15. marts  
2018” 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at afholde møde.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i møde 

13. – 15. marts 
2018 

Ej relevant Dækning af fly, 
kost og logi. 
Værdi DKK 
10.318 

Roche a/s 
 

Abonnement på 
fagligt medie 

Roche a/s og 
Patient-
foreningen LYLE 

Donation til 
dækning af 
abonnement 

Tegning af 
abonnement på 
Dagens Pharma 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
tegning af 
abonnement på 
Dagens Pharma. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at tegne 
abonnement 

1. maj – 30. juni 
2018 

DKK 6.188 Ej relevant 
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Roche a/s 
 

Udgivelse af 
LyLe Nyt 

Roche a/s og 
Patientforeninge
n LYLE 

Donation til 
udgivelse af LyLe 
Nyt 

Støtte til 
udarbejdelse og 
udgivelse af LyLe 
Nyt 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
udarbejdelse og 
udgivelse af LyLe 
Nyt. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at udgive 
LyleNyt 

1. november – 
31. december 
2018 

DKK 5.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 

Unge som MS 
pårørende 

Roche a/s og 
Sclerose-
foreningen 

Donation til 
projekt (fase 1) 

Udvikling af et 
digitalt ’univers’ 
om at være ung 
pårørende til en 
forældre med 
sclerose 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
projekt (fase 1). 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projekt 

1. december 
2018 – 30. juni 
2019 

DKK 117.000 Ej relevant 

Roche a/s 
 

Forskningsproje
kt om 
anvendelse af 
Floodlight app 

Roche a/s og 
Sclerose-
foreningen 

Donation til 
forsknings-
projekt 

Støtte til 
anvendelse og 
test af Floodlight 
app i forsknings-
projekt 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
forsknings-
projekt. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projekt 

1. december 
2018 – 1. 
september 2019 

DKK 300.000 Ej relevant 

Roche a/s PR indsats i 
forbindelse med 
Pårørendedagen 
2018 

Roche a/s og 
Foreningen 
Pårørende i 
Danmark 

Donation til PR 
indsats 

PR indsats i 
forbindelse med 
Pårørendedagen 
2. februar 2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til PR 
indsats. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
PR indsats 

10. januar – 2. 
februar 2018 

DKK 44.000 Ej relevant 
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Sanofi A/S Fabry 
Ekspertmøde i 
Vilinius 

Fabry Patient-
foreningen 

Sponsorat Help and support 
patients with 
Fabry Disease 
and create 
awareness of the 
disease amongst 
the population. 

  50.000  

Sanofi A/S Kronisk syge på 
arbejdsmarkedet 
- mulighed eller 
illusion? 

Sclerose-
foreningen 

Sponsorat Skabe debat på 
Folkemødet 
2018 med 
henblik på hvad 
patient, 
erhversliv og 
system kan gøre 
for, at kronisk 
syge bliver på 
arbejdsmarkedet  

  78.125  

Sanofi A/S Sjældne 
diagnoser 
(European 
Conference of 
Rare Diseases) 

Støtte til sjældne 
Diagnosers 
deltagelse på 
ECRD 2018 i 
Wien  

ERCD 2018 i 
WIen  

Sanofi will 
support the 
participation of a 
Rare Diseases 
Denmark 
volunteer patient 
representative at 
the European 
Conference of 
Rare Diseases & 
Orphan Products 
to be held at 
Vienna, May 10.-
12., 2018. 

 inden 30 dage 8.020  

Sanofi A/S Cykelnerven 
2018 

Sclerose-
foreningen 

Sponsorat Et cykelløb, der 
fremmer 
kendskabet til 
MS 

  30.000  

Sanofi A/S OPSPORINGS- 
FOREBYG-
GELSES- OG 
OPLYSNINGS-
KAMPAGNE 

Diabetes-
foreningen 

 The aim with 
this activity is to 
increase the 
awareness of 
diabetes, 
consequence of 

Sponsorship The activity will 
take place in the 
weeks around 
world diabetes 
day (Nov14). The 
diabetes 

60.000 Ingen 
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diabetes 
(complications). 
Secondly there is 
also a risk test 
for people with 
no diabetes.  

association will 
have a web 
based campaign 
and different 
booths around 
the country 

Sanofi A/S Webinar om 
seksualitet og MS 

Sclerose-
foreningen 

Støtte Produktion af 
webinarforløb 
om seksualitet 
og MS (afvikling 
af webinarer og 
online på 
hjemmeside) 

 Kontrakt udløb 
Sep 2019 

50.000  

Sanofi A/S Rekruttering 
Uddannelse 
Fastholdelse af 
Tillidsrepræsent
anter - RUFT 

PROPA - Prostate 
Cancer 
Organization 

 Styrkelse af 
PROPAs Regions- 
og 
Lokalbestyrelser, 
af vore 
patientvejledere 
og 
pårørenderepræ
sentanter 

  50.000  

Shire Denmark 
A/S 
 
 

Patient 
Educational 
National 
Meetings August 
- November 

Shire Denmark 
A/S, HAE 
Scandinavia 

Educational 
grant 

Patient 
education 
national 
meetings for 
patients in 
Denmark, 
Norway and 
Sweden 
arranged by HAE 
Scandinavia  

Shire Denmark 
A/S to sponsor. 
HAE Scandinavia 
to arrange and 
execute the 
meetings. 

August 2018 - 
November 2018 
 

Kr. 120.000 - 

Shire Denmark 
A/S 
 
 
 

Increase adult 
ADHD awareness 

Shire Denmark 
A/S, ADHD-
foreningen 

Sponsorship of 
Event 

The Patient 
Organisation 
undertakes to 
disseminate the 
information by 
the following 
actions; data 
processing/grap
hic setup of 

The Patient 
Association is 
the sole owner of 
the project. 
Shire Denmark 
A/S provides 
financial support 
only. 

July 2018 Kr. 47.800  



52 
 

materials, 
distribution of 
processed data 
material, 
creating online 
ads of results for 
media, 
preparation of 
article 
publication, 
creation of 
article, print of 
materials, 
banner with 
result for online 
use on SOME, 
short film of 
results at 

www.adhd.dk 

and SOME. 
Takeda Pharma 
A/S 
 
 

Konference på 
Christiansborg 

Takeda Pharma 
A/S samt FAIM 
(foreningen af 
AutoIMmune 
sygdomme)  

Afholdelse af 
konference på 
Christiansborg 
vedr. 
autoimmune 
sygdomme 

FAIM ønsker 
med en 
konference på 
Christiansborg, 
at få samlet 
patientforening-
er, politiske 
beslutnings- 
tagere, 
embedsmænd og 
andre 
interesseret og få 
sat de 
autoimmune 
sygdomme på 
den sundheds-
politiske 
dagsorden 

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til FAIM 

Den 23. marts 
2018 

25.000 DKK 
 

 

Takeda Pharma 
A/S 
 

Roundtable 
Møde 

Takeda Pharma 
A/S samt FAIM 
(foreningen af 

Afholdelse af et 
roundtable møde 
med andre 

FAIM ønsker at 
følge op på 
konferencen 

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til FAIM 

1 enkelt dag 20.000  

http://www.adhd.dk/
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AutoIMmune 
sygdomme) 

patientforening-
er og eksperter, 
som opfølgning 
på 
Christiansborg-
mødet 

afholdt op 
Christiansborg 
ved at inviterer 
de deltagende 
patientforening-
er til en 
rundbords 
diskussion.  Hvor 
det forventes at 
man kan komme 
frem til løsninger 
der kan tages op 
politisk. 

Takeda Pharma 
A/S 
 
 
 
 

Livstilsfolder Takeda Pharma 
A/S samt CCF   
(Colitis-Crohn 
Foreningen) 

Støtten gives i 
forbindelse med 
produktion af et 
informations- 
hæfte vedr. 
ernæring og 
livsstil ved 
inflammatoriske 
tarmsygdomme 

Støtten gives i 
forbindelse med 
trykning af 
livsstilshæftet 
for at øge 
patienternes 
viden omkring 
ernæring og 
livsstil og 
kronisk 
inflammatorisk-
tarmsygdomme  

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til CFF 

 14.625  

Takeda Pharma 
A/S 

Fokusgruppe Takeda Pharma 
A/S samt LYLE 
(Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS) 

Afholdelse af 
fokusgruppe 
møde for unge 
Hodgkin Lymfom 
patienter med 
moderator 

At få en bedre 
forståelse af 
unge HL 
patienters behov 

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til LYLE 

Endagsmøde 45.000  

Takeda Pharma 
A/S 
 

Temadage Takeda Pharma 
A/S samt LYLE 
(Patientfor-
eningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS) 

Afholdelse af 2 
regionale 
temadage  

Støtten gives til 
afholdelse af 2 
temadage med 
kr. 35.000/møde 

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til LYLE 

 70.000  
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Takeda Pharma 
A/S 
 

Gen-optryk af 
pjece ”et godt liv 
med Åndenød” 
 

Takeda Pharma 
A/S samt 
Patientforening-
en for 
Lungekræft. 

Støtten gives i 
forbindelse 
genoptryk af 
pjecen ”Et godt 
liv med 
åndenød”  
 

Støtten gives i 
forbindelse med 
nyt layout af 
pjecen ”Et godt 
liv med 
åndenød”  
som skal matche 
foreningens nye 
bog ”Et godt liv 
med lungekræft” 
samt 
korrekturgen-
nemgang og 
efterfølgende 
genoptryk af 
pjecen. 

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til 
Patientforening-
en for 
lungekræft 

 15.000 Takeda Pharma 
A/S 
 

Takeda Pharma 
A/S 

Konsultation på 
første klasse 

Takeda Pharma 
A/S samt 
Patientforening-
en for 
Lungekræft. 

Støtten gives i 
forbindelse med 
udarbejdelse af 
spørgeguide for 
patienterne til 
deres 
forberedelse til 
konsultationen 
hos lægerne.   

Formålet med 
samarbejdet og 
støtten, er at 
indsamle viden 
om hvordan 
patienter med 
lungekræft 
forbereder sig til 
konsultationen 
med lægen samt 
undersøge hvilke 
behov der må 
være for 
forbedring heraf. 
I den forbindelse 
er der udviklet 
en spørgeguide 
som skal støtte 
patienterne i 
deres 
forberedelse til 
konsultationen 
med deres læge. 
Spørgeguiden vil 
dels blive 

Takeda yder 
økonomisk støtte 
til Patient-
foreningen for 
lungekræft 

6. aug. -31. dec. 
2018 

19.000 Takeda Pharma 
A/S 
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inkorporeret i 
foreningens bog: 
”Din egen 
Håndbog – om 
lungekræft” samt 
blive uploadet på 
foreningens 
hjemmeside med 
mulighed for 
print. 

Takeda Pharma 
A/S 
 
 

In their shoes 
(Politikere og 
Pårørende) 

Colitis-Crohn 
Foreningen 

Takeda har 
indvilliget i at 
still en App samt 
invitationer/ 
Informations-
materialer 
tilgængelig for 
selekterede 
eksterne 
interessenter. 

Projektet skal 
øge awareness 
om hvordan det 
er at leve med 
IBD 

Takeda yder en 
support til CCF 

Maj og 
November 2018 

0 Kr. NA 

UCB Nordic A/S PROM for PsO Psoriasis-
foreningen 

Sponsorat til 
konceptudvik-
ling for løsning-
en, der indehold-
er de fremtidige 
nationale PROM 
for PsO 

Support af 
moduler til 
PsoMentor App 

UCB støtter 
udvikling af 
moduler til app 

30. oktober 2018 DKK 35.000 N/A 

UCB Nordic A/S Rheumabuddy Foreningen af 
Unge med Gigt 

Sponsorat til 
RheumaBuddy 
3.0, projekt 
udvikling og 
analyse  

UCB støtter gigt 
projekter og 
denne app er et 
værdifuldt 
hjælpemiddel til 
gigtpatienter  

UCB støtter 
videreudvikling-
en af appen 

20. oktober 2018 DKK 87.750 N/A 

UCB Nordic A/S Morbus 
Bechterew 

Foreningen for 
Rygsøjlegift og 
Morbus 
Bechterew 

Sponsering af 
artikel til 
patientforening-
ens blad  

Artiklen kan 
hjælpe patienter 
med AxSpA 

UCB støtter  24. april 2018 DKK 29.400 N/A 

 


