ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2019
Navnet på den
virksomhed,
der indberetter

Samarbejdsprojektets
navn

Navnet på de
parter, der
har indgået aftalen

Type af projekt

Formål

(Lægemiddel-virksomheder, organisationer og evt.
tredje part)

(Dvs. oplysninger
om der er tale om
generelle driftstilskud, konkrete
møder, sponsorater, pjecer, informations-kampagner, uddannelsesprogrammer, rejser
m.v.)

(Hvilket formål tjener samarbejdet)

AbbVie

Stand ved
landskursus for
dermatologiske
sygeplejersker

AbbVie og Atopisk Eksem
Forening

Stand ved kursus

Foreningens
deltagelse ved
landskursus for
dermatologiske
sygeplejersker

AbbVie

Fokus på stofbrugeres særlige behov i
sundhedsvæsenet

AbbVie og Brugernes Akademi

Informationsindsats

AbbVie

Oplysning om
hepatitis C i
forbindelse

AbbVie og Brugernes Akademi

Oplysningskampagne

Indsats med fokus på nødvendighed-en af en
særlig tilgang
til stofbrugere i
sundheds-væsenet
Informationsindsats om muligheden for at

Parternes
rolle i projektet

Tidsramme

Den økonomiske støttes
størrelse

Omfang og
indhold af
ikke-finansiel
støtte

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

(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: Finansiel støtte
Atopisk Eksem
Forening: Have
en stand ved
kurset
AbbVie: Finansiel støtte
Brugernes Akademi: Gennemføre informations-indsatsen

December
2019-marts
2020

9.500 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

Maj-juli 2019

26.215 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

AbbVie: Finansiel støtte

Juli-december
2019

70.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte
1

med harm reduction-initiativ

få behandling
for HCV

AbbVie

Det enkle patientforløb

AbbVie og Brugernes Akademi

Målrettet testog behandlings-tilbud

Flytte udredning og behandling af
HCV tættere på
patienterne

AbbVie

Deltagelse på
EHA-kongres
2019

AbbVie og LyLe

Kongres

Foreningen
deltagelse i
EHA’s kongres
2019

AbbVie

Nordisk patient-foreningsmøde

AbbVie og LyLe

Patient-foreningsmøde

AbbVie

Screening og
behandling af
HCV

AbbVie og
Mændenes
Hjem

Målrettet testog behandlings-tilbud

Afholdelse a
møde for de
nordiske patientforeninger
på området
Gennemføre et
screenings- og
behandlingstilbud for HCV

Brugernes Akademi: Gennemføre oplysnings-kampagnen
AbbVie: Finansiel støtte
Brugernes Akademi: Uddanne
relevante brobyggere samt
koordinere
samarbejdet
mellem disse
og de infektions-medicinske
afdelinger
AbbVie: Finansiel støtte
LyLe: Deltage
med to personer i kongressen, som formidler relevant
information videre til foreningens medlemmer
AbbVie: Finansiel støtte
LyLe: Afholde
mødet
AbbVie: Finansiel støtte

Marts-august
2020

70.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

April-juni 2019

60.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

Oktober-november 2019

60.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

Oktober 2019juni 2020

150.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

2

for brugerne på
foreningens
herberg
AbbVie

Parkinson
Unity Walk
2019

AbbVie og Parkinson-foreningen

Arrangement –
en ”walk”

AbbVie

Publikation om
avanceret behandling

AbbVie og Parkinsonforeningen

Brochure

AbbVie

Folkemødet
2019

AbbVie og Psoriasis-foreningen

Deltagelse i
Folkemødet

Øge bevidstheden i offentligheden om Parkinsons Sygdom samt
styrke sammenhold og
netværk hos
personer med
Parkinsons
sygdom og deres pårørende
Udgive en brochure som en
del af foreningens indsats for
at øge kendskabet til de avancerede behandlings-former
Deltagelse i
Folkemødet
2019 for at
sætte fokus på
mennesker
med moderat
til svær psoriasis

Mændenes
Hjem: Gennemføre tilbuddet
for beboerne
på herberget
AbbVie: Finansiel støtte
Parkinson-foreningen: Afholde arrangementet

Maj 2019

10.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

AbbVie: Finansiel støtte
Parkinsonforeningen: Producere og udgive
brochuren

September-november 2019

35.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

AbbVie: Finansiel støtte
Psoriasis-foreningen: Deltage ved Folkemødet 2019,
herunder afholde en paneldebat

Juni 2019

40.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte
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AbbVie

Informationsindsats - patienter med svær
psoriasis

AbbVie og Psoriasis-foreningen

Informationskampagne

Informationsindsats rettet
mod personer
med svær psoriasis

AbbVie

Psoriasis
Awareness
Week

AbbVie og Psoriasis-foreningen

Awarenesskampagne

AbbVie

Patienthåndbog

AbbVie og Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

Patienthåndbog

Gennemføre en
række aktiviteter i forbindelse med Verdens Psoriasisdag 2019 som
led i en awareness-kampagne
Udvikling af ny
patienthåndbog

Akcea
Therapeutics
UK Ltd.

Sjældne Diagnoser

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.

ALK-Abelló
Nordic A/S

Høfeberskoler
2019

ALK-Abelló
Nordic A/S og
Astma-Allergi
Danmark

Økonomisk bidrag til afholdelse af høfeberskoler og de

Samarbejdet
har til formål,
at ALK-Abelló
Nordic A/S
sponsorerer

AbbVie: Finansiel støtte
Psoriasis-foreningen: Gennemføre informationskampagnen
AbbVie: Finansiel støtte
Psoriasis-foreningen: Planlægge og gennemføre aktiviteterne

Juli-december
2019

200.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

Oktober 2019

125.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

AbbVie: Finansiel støtte
Psoriasisforeningen: Fremstille patienthånd-bogen
Vidensdeling Opdatere hinanden på hvad
der sker indenfor sjældne området – Nationalt, Nordisk og
Europæisk.
Bidrage til input til Sjældne
dagen m.m.
ALK-Abelló
Nordic A/S
yder et økonomisk bidrag til
afholdelse af

Oktober 2019juni 2020

10.000 kr.

Ingen ikke-finansiel støtte

Aftalen løber et
år ad gangen: 1
Januar – 31 December 2019

12.500 DKK

Ingen

3 Møder i Maj
2019

ALK-Abelló
Nordic A/S
støtter med
200.000 DKK.

Der er ikke nogen ikke-finansiel støtte i forbindelse med
dette projekt.
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ALK-Abelló
Nordic A/S

Luftballonen
Sommercamp

ALK-Abelló
Nordic A/S og
Astma-Allergi
Foreningen

andre aktiviteter, der er forbundet hermed.

høfeberskolerne, hvis mål
er at undervise
borgere samt
deres pårørende i allergisk rhinitis,
herunder udredning og behandling.

Støtte til køb af
adrenalin autoinjektor til
brug for projekt Luftballonen Sommercamp.

Samarbejdet
har til formål,
at ALK-Abelló
Nordic A/S
støtter købet af
adrenalin autoinjektorer til
Luftballonen
Sommercamp,
hvis målsætning er, at deltagerne (9-17årige med
astma, allergi
eller eksem) vil
være i stand til
at tackle deres
sygdomme
bedre, fået
brudt dårlige
mønstre, blevet
mere aktive og

høfeberskolerne.
Astma-Allergi
Danmark afholder udgifterne
videre til leverandører, samt
står for projektledelse af
det samlede
projekt og er
alene den part,
som varetager
kontakt med
pressen m.m.
ALK-Abelló
Nordic A/S
yder et økonomisk bidrag til
køb af adrenalin autoinjektorer. Astma-Allergi Foreningen køber
adrenalin autoinjektorer til
akuttasker for
Luftballonen’s
Sommercamp.

Sommeren
2019

ALK-Abelló
Nordic A/S
støtter med
3000 DKK.

Der er ikke nogen ikke-finansiel støtte i forbindelse med
dette projekt.
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fået udvidet sociale barrierer.
Formålet er at
få implementeret moduler til
PsoMentor
App’en

Almirall

Konceptudvikling for
løsningen, der
indeholder de
fremtidige nationale PROM for
PsO

Almirall og
Psoriasis-foreningen

Donation

Alnylam SE

Global Rare
Disease
Patient Advocacy Collaborative Summit

Porfyriforeningen

Deltagelse I Europæisk patientforeningsmøde

Deltagelse i
Global Rare
Disease
Patient Advocacy Collaborative Summit

Amicus Therapeutics ApS

Medlemsdeltagelse i 7th international Fabry expert
meeting

Amicus og Fabryforeningen

7th international Fabry expert meeting.

Amicus Therapeutics ApS

Deltagelse i
Sjældne Diagnosers kontaktudvalg

Amicus og
Sjældne Diagnoser

4 årlige møder
mellem firmaer
fra medicinalindustrien og
Sjældne Diagnoser

Formålet er at
støtte Fabryforeningen og
deres deltagelse i konferencen
Formålet med
kontaktudvalget er at øge
opmærksomheden om
sjældne sygdomme og at
styrke de

Alnylam Pharmaceuticals Inc

Psoriasisforeningen forpligter sig til at
gennemføre
konceptudviklingen. Almirall
forpligter sig til
at yde aftalte
støtte til projektet, samt aktivt indgå i styregruppen.
Alnylam Pharmaceuticals Inc
er arrangører
af mødet,
betaler transport, forlejning
og overnatning
Porfyriforeningen er deltager
Amicus: Ingen
involvering
Fabryforeningen: Administration

15. oktober
2018 til
1. december
2019

100.000 DKK

8-10 Nov 2019

Dækning af
transport, kost
og logi: 8.500
DKK

1 jan 2019-31
dec 2019

15.000 DKK

0

Amicus: Vi deltager i 4 årlige
møder

1 jan 2019-31
dec 2019

12.000 DKK

0
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Astellas
Pharma a/s

Temaaften om
inkontinens

Kontinesforeni
ngen, Astellas
Pharma a/s

Temaaften om
inkontinens

Astellas
Pharma a/s

Cartoon projekt

PROPA, Molecule Consultancy & Astellas Pharma a/s

Disease Awareness Kampagne

AstraZeneca

Astma-skoler

AstraZeneca og
Astma og allergiforeningen

Sponsorat

sjældne patienters stemme.
Det sker gennem samarbejde om problemstillinger
af fælles interesse.
At skabe fokus
omkring inkontinensproblematikken

Kontinensforeningen står
for organisation og gennemførelse af
mødet

11.11.2019

7.500 kr.

Ingen

At skabe fokus
omkring prostatakræft via
cartoons på
foreningens
hjemmeside og
på facebook

PROPA står for
roll-out af kampagnen på foreningens hjemmeside og på
facebook; Molecule leverer
indhold til
kampagnen;

2019

50.000 kr.

Ingen

At udbrede viden om astma
til astmapatienter og pårørende

Astma- og allergiforeningen
står for at informere, reklamere og afholde 3 astmaskoler fordelt i
DK.

3 aften arrangementer fordelt over okt.nov. 2019

DKK 65.131
Beløb går til PR
og reklame for
astmaskoler inden afholdelse.
Samt til lokaler,
foredragsholdere og forplejning på 3 astmaskoler med
ca. 40 deltagere
på hver skole.)

N/A

7

AstraZeneca

Diabetes Topmøde på Folkemødet 15/62019

AstraZeneca og
Diabetes-foreningen

Sponsorat

Diabetestopmødets vil
sætte politisk
fokus på en
fortsat forbedring af- og øget
sammenhæng i
diabetesbehandlingen,
ved at stille
skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og
dens effekter
Høring om
screening for
lungekræft på
Christiansborg

Diabetesfor15. juni 2019
eningen planlægger og afholder Diabetes
Topmøde under ”Folkemødet Bornholm
2019”

DKK 40.000
Beløb går til invitation, lokation PR samt
gennemførelse
af arrangementet

N/A

AstraZeneca

Høring på Christians-borg

AstraZeneca og
Patientforeningen Lungekræft

Sponsorat

Patientforeningen Lungekræft
planlægger og
gennemfører
mødet

28. august
2019

N/A

Honorar for
indlæg

Opnå øget indsigt for livet
som lungekræft
patient

21. august
2019

Sponsorat

International
Lungekræftdag
afholdes for patienter, pårørende, sundhedspersonale,
politikere, journalister og an-

Patientforeningen Lungekræft
giver et indlæg
v/ internt AZ
møde
Patientforeningen Lungekræft
planlægger og
gennemfører
mødet

DKK 49.000
Beløbet går til
mødelokaler,
forplejning, oplægsholdere,
invitationer og
PR
DKK 2.250

AstraZeneca

Møde-indlæg:
We put patient
first

AstraZeneca og
Patientforeningen Lungekræft

AstraZeneca

Interna-tional
Lungekræftdag
2019

AstraZeneca og
Patientforeningen Lungekræft

DKK 20.000
Beløbet går til
mødelokaler,
forplejning, oplægsholdere,
invitationer og
PR

N/A

19. november
2019

N/A
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Bayer A/S

Projekt ”Ni ud
af Ti”

Bayer og
PROPA

Støtte til informations-arbejde

Bayer A/S

EHC Konference 2019

Bayer og Danmarks Bløderforening

Støtte til kongres deltagelse

Bayer A/S

Nordisk møde

Bayer A/S og
Danmarks Bløderforening

Støtte til kongres deltagelse,
hotel, workshop og honorar til speakers.

dre med interesse for lungekræftområdet
Øge kendskabet til knoglemetastaser,
støtte til patienter i deres
dialog med
sundheds-personale
Opnå ny viden
og bygge relationer indenfor
hæmofili

Opnå ny viden
og bygge relationer indenfor
hæmofili

Økonomisk tilskud til hosting
af website.
Organisation
ansvarlig for
hjemmeside

2020

Kr. 3000,-

Bayer betaler
udgifter for
deltagelse af 1
person.
Organisation
arrangerer rejsen og der udarbejdes en
rapport til
Bayer A/S
Bayer giver
støtte til deltagelse, rejse, hotel og workshop.
Organisation
arrangerer
nævnte. Bayer
har mulighed
for to deltagere, samt logo
i invitation og
program. Yderligere udarbejdes en rapport
fra mødet.

4.-6. oktober
2019

Kr. 6.860,-

15-17 november 2019

Kr. 27.782,-
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Bayer A/S

Folkemøde
2019

Bayer og øjenforeningen

Støtte til debat.

Biogen (Denmark) A/S

Cykelnerven
2019

Biogen (Denmark) A/S,
Scleroseforeningen

Støtte til forskning

Biogen (Denmark) A/S

Debat på Folkemødet 2019

Biogen (Denmark) A/S,
Scleroseforeningen

Sponsorat af et
debatmøde på
Folkemødet
2019

Øge fokus/kendskab
på øjensygdomme /QoL
ved at kunne
se.

Økonomisk tilskud til at
kunne
holde/facilitere
debat/event.
Organisation er
ejer af nævnte,
men Bayer A/S
har givet input
til debat/event.
Samarbejdet er ”Scleroseforet sponsorat,
eningen” står
hvor Biogen
for at arranyder støtte til
gere eventet
Cykelnerven
samt udvæl2019. Støtten
gelse af deltagår til forskgere. Yderlining indenfor
gere informasclerose. Cykel- tion om ramnerven er Dan- merne for Cymarks hårdeste kelnerven kan
velgørenhedsfindes på hjemevent som finmesiden
der sted en
https://www.c
gang årligt, og
ykelnerven.dk/
støttes af flere
Biogen bliver
virksomheder
nævnt som
sponsor til Cykelnerven.
Samarbejdet er Scleroseforet sponsorat,
eningen stod
hvor Biogen
for at arranhar ydet støtte gere debatten.
til debat på Fol- Biogen har
kemødet om
sponsoreret
”Er du rigtig
debatten, som
klog?

13.-16 juni
2019

Kr. 80.000,-

Samarbejdet
blev afsluttet i
uge 24 2019,
hvor Cykelnerven blev afsluttet

Biogen sponsorerer Cykelnerven med DKK
25.000,-

Debatten under
Folkemødet
blev afholdt 16.
juni 2019

Biogen har
sponsoreret
debatten på folkemødet ”er du
rigtig klog?
Kognitive udfordringer ved
sclerose”.
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Biogen (Denmark) A/S

Hjælp til børn
af patienter
med Sclerose

Biogen (Denmark) A/S,
Scleroseforeningen

Støtte til indkøb af MS Mascotter der udleveres sammen med en
børnebog

Kognitive udfordringer ved
sclerose”. Folkemødet er et
event som finder sted en
gang årligt, og
dets
primære formål er at styrke
demokratiet og
dialogen i Danmark. Det sker
ved at skabe en
ny ramme om
møder mellem
beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere fra Folketinget,
EU, kommuner
og regioner.
Hjælp til børn
af forældre
med Sclerose,
så de bedre kan
forstå deres
forældres sygdom, således at
de ikke føler at
de er de eneste
der står i
samme situation

Scleroseforeningen var
vært for.

Biogen sponsorer indkøb af
MS Mascotterne, og Scleroseforeningen
står for indkøb
og udlevering
af mascotter og
bøger til de relevante patienter/børn

med DKK
75.000,-

Aftalen blev
indgået den 13
oktober 2019,
og projektet
skal være afsluttet inden
den 31 december 2019

Biogen har
støttet med
DKK 23.750,-
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Boehringer
Ingelheim
Danmark A/S

Driftstilskud

Lungeforeningen Strandboulevarden 49, B8
2100 København Ø

Tilskud til rådgivning

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Konsulentydelse

Sklerodermiforeningen
Islevhusvej 36,
st.
2700 Brønshøj

Undervisning

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Kampagneindsats 2019

Diabetesforeningen
Stationsparken
24, st.tv.
2600 Glostrup

Oplysningskampagne

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

World Scleroderma Day
2019

Sklerodermiforeningen
Kaffevej 45,
1.th.
2610 Rødovre

Støtte til afholdelse af World
Scleroderma
Day 2019

Støtte Patientforeningens generelle arbejde
med at tilbyde
rådgivning,
støtte og hjælp
til lungepatienter i Danmark
Patientforeningen giver et oplæg om sklerodermipatienters sygdomsforhold og dagligliv og Sklerodermiforeningens arbejde
Støtte gennemførelse af
landsdækkende
oplysnings-, forebyggelses- og
opsporingsindsats i 2019
målrettet personer med
prædiabetes,
type 2-diabetes
eller hjertekarsygdomme
uden at vide
det.
Støtte til
”World Scleroderma Day

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Ansvarlig for
aktiviteterne.

2019

30.000 kr.

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Oplægsholder

Feb 2019

2.500 kr.

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Ansvarlig for
aktiviteterne.

Apr 2019 – Dec
2019

50.000 kr

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:

Juni 2019

35.125 kr

Ingen

12

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Trivsel, sundhed og sygdom
blandt personer med diabetes

Diabetesforeningen Stationsparken 24,
st. tv.
2600 Glostrup

Rapport, der
udarbejdes i
samarbejde
med Statens Institut for Folkesundhed

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

”Hjernen er hovedsagen“

Hjernesagen
OplysningsBlekinge Boule- kampagne
vard 2
2630 Taastrup

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Diabetes og
hjertekarsygdom - kampagne på apotekerne

Diabetesforeningen Stationsparken 24,
st. tv.
2600 Glostrup

Oplysningskampagne

2019”, medlemsmøde og
annoncering
Udarbejdelse af
rapport, der
beskriver trivsel, sundhed og
sygdom blandt
personer med
type 1- og type
2-diabetes
sammenlignet
med den øvrige
danske befolkning
Økonomisk
støtte til Patientforeningens
delkampagne i
2. halvår 2019
under Patientforeningens
flerårige kampagne, der skal
fjerne apopleksi fra top
fem af de største sundhedsproblemer i
Danmark
Støtte Patientforeningens
landsdækkende
oplysnings-, forebyggelses- og
opsporingsindsats i 2020,

Ansvarlig for
aktiviteterne.
Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Ansvarlig for
aktiviteten

Jun 2019-feb
2020

100.000 kr

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Ansvarlig for
aktiviteten

Nov 2019 -dec
2019

20.000 kr

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Ansvarlig for
aktiviteten

Dec 2019 -31.
dec 2020

150.000 kr

Ingen
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Boehringer Ingelheim Danmark A/S

„Hjertet og diabetes“

Diabetesforeningen Stationsparken 24,
st. tv.
2600 Glostrup

Vejledning

Bristol-Myers
Squibb Danmark

”Hjernen er hovedårsagen” –
kampagne for
at fjerne apopleksi fra top
fem af de største sundhedsproblemer i
Danmark

Bristol-Myers
Squibb Danmark, Pfizer
Danmark, Boehringer Ingelheim, Lidl Hjernesagen

Sponsorat

Bristol-Myers
Squibb Danmark

Bog til at
hjælpe børn i
alderen 9-12 år
med at forstå
og håndtere

Bristol-Myers
Squibb Danmark og Patientforeningen
Lungekræft,

Sponsorat

målrettet personer med diabetes, der er i
risikogruppen
for at have
hjerte-kar-sygdomme.
Støtte patientforeningens
gennemskrivning, produktion og distribution af vejledningen
”Hjertet og diabetes”, der er
målrettet patienter med diabetes og deres
pårørende.
At befolkningen bliver opmærksomme
på at forbygge
de væsentligste
risikofaktorer
som forhøjet
blodtryk og atrieflimren, for
dermed at
undgå stroke
At hjælpe børn
med at håndtere og forstå
en nær relations kræftsygdom

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen:
Ansvarlig for
aktiviteten

Dec 2019 - 1.
april 2020

100.000 kr

Ingen

Hjernesagen
står for kampagnen

2019-2020

400.000

Transparens
omkring BMS’
sponsorat
fremgår tydeligt af foreningens hjemmeside samt materialer, der udarbejdet

100.000 kr.

Transparens
omkring BMS’
sponsorat
fremgår tydeligt af forenin-

Patientforenin- 2019
gen Lungekræft
står for udarbejdelsen af bogen
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kræft som pårørende til en
kræftsyg
Bristol-Myers
Squibb Danmark

Debat på Folkemødet på Bornholm 2019

Bristol-Myers
Squibb Danmark og Forum
for mænds
sundhed

Sponsorat

At skabe opmærksomhed
omkring
mænds helbred
og tidlig diagnosticering

Forum for
mænds sundhed står for aktiviteterne

2019

55.000 kr.

Celgene ApS

Communication social media

Sponsorat

Støtte til opbygge twitterprofil

Celgene yder finansiel støtte.

1/3 – 1/5 2019

20.000 kr.

Celgene ApS

Cykelnerven

Celgene og
Dansk Myelematose- forening
Sclerose-foreningen

Sponsorat

Sygdomsoplysning

1/2 – 31/12
2019

15.000 kr.

Celgene ApS

Psoriasisforeningen Advertisement
Sjældne sygdomme

Psoriasis-foreningen

Donation

Sygdomsoplysning

Celgene yder finansiel støtte
og får logo eksponeret
Celgene yder finansiel støtte

1/2 – 31/3
2019

19.500 kr.

Sjældne Diagnoser
og Chiesi
Pharma AB
Cystisk Fibrose
foreningen
(CFF)

Deltagelse i
kvartalsmedlemsmøder

Fremme
sjældne syges
muligheder for
behandling
Free psychological support
and support for
people with
cystic fibrosis
and their
imme-diate rel-

Øge opmærksomheden på
sjældne syge

ubegrænset

18.000,-

Be an active
partner to the
CFF

x1 annual

45.000,-

Chiesi
Pharma AB
Chiesi Pharma
AB

Psychologist
Support within
Cystic Fiborsis

Support of the
Project

gens hjemmeside samt BMS
logo i børnebogen.
Transparens
omkring BMS’
sponsorat
fremgår tydeligt af foreningens hjemmeside og ved
kommunikation omkring
arrangementet

Bidrage til viden og ideer
ved medlemsmøderne
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CSL Behring
ApS

Sjældne-dagen
29. februar
2020

CSL Behring
ApS

Informations
materiale

Direktør,
Sjældne Diagnoser

Eli Lilly Danmark A/S

Patient Awareness Campaign

Psoriasisforeningen

Sponsorat

Gedeon Richter Nordics
AB

Sunde knogler
hele livet

Gedeon Richter
Nordics AB og
Osteoporoseforeningen

Sponsorering
till Inernationella osteoporosedagen

atives for members of the association
Formålet er
støtte aktiviteter vedrørende
oplysende og
uafhængigt informationmateriale til brug
for medlemmer, potentielle medlemmer og almenheden.

Udvikling af
kommunikations-elementer
til at aktivere
patienter med
PsO til at søge
behandling
Design og produktion af 20
roll-ups som
understøtter
kampagnens
budskab:
”Sunde knogler
hele livet” til

CSL Behring
ApS giver økonomisk støtte
til Sjældne Diagnoser.
Sjældne Diagnoser anvender
støtten til at
udarbejde oplysende og uafhængigt informationsmateriale til brug for
medlemmer,
potentieller
medlemmer og
almenheden,
Eli Lilly yder finansiel støtte
til projektet

1 gang økonomisk støtte relateret til Informations materiale.

DKK 18.500,-

2019

DKK 150.000

N/A

10.000 DKK

Not applicable

Gedeon Richter 20 oktober
yder økono2019
misk støtte til
projektet som
udføres af Osteoporoseforeningen.

Sjældne-dagen
29. februar
Se venligst kon- 2020
trakt:
https://www.c
slbehring.dk//media/cslbdenmark/documents/samarbejdsaftale2019.pdf?la=da
&hash=C74F9B
DE465A2EE6E
89C49D7FD4A
E520BFEAC14
0
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Gilead Sciences Denmark

Gilead Sciences
Denmark

Conference in
Aarhus and
coverage in
Lyle Nyt

Ud af C’eren
campaign: User
union needle
exchange program

Gilead Sciences
Denmark &
LyLe

Brugernes
Akademi–
(Drug Users
Union ) & Gilead Science
Denmark.

Grant to support a conference in Aarhus
and enable
communication
of the main
content to its
members.

Grant to support Ud af
C’eren campaign: User union needle exchange program

anvendelse på
apoteker den
20. Oktober, og
herefter i lokalforeningens arbejde.
Support a conference for patients to enable
a professional,
comfortable
environment
where both
they and their
relatives can
gain disease information and
support. Enhance the understanding of
patients and
their families
on disease-specific issues.
Support to a
Hepatitis C
awareness
campaign that
is specially designed to reach
marginalized
groups.

Gilead provided a financial grant to
LyLe.

Event date:
September 21,
2019

DKK 120.000

N/A

September
2019

DKK 24.400

N/A

LyLe responsible for organizing the conference and a special edition in
Lyle Nyt featuring the event

Gilead provided financial
grant to
Brugernes
Akademi.
Brugernes Akademi responsible for
the Ud af
C’eren
campaign.
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Gilead Sciences
Denmark

Support the
”Get Tested”
campaign

Brugernes
Akademi–
(Drug Users
Union) & Gilead Sciences
Denmark

Grant to support the “Get
Tested” campaign about
Hep C targeting
homeless shelters and the
like.

The purpose of
the grant is to
provide information about
Hepatitis C and
how to get
tested to people who inject
drugs.

Gilead provided financial
grant to
Brugernes
Akademi.

Oct-Dec 2019

DKK 45.100

N/A

Brugernes
Akademi responsible for
the “Get
Tested” campaign.

Grünenthal
Danmark ApS

Internt arrangement

Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS

Underviserkontrakt

Skabe forståelse for dét at
leve med
smerte

GRT: Betale honorar for undervisningen
FAKS: Undervise GRT-medarbejdere

21.08.2019

2.250 kr.

N/A

Grünenthal
Danmark ApS

Internt arrangement

Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS

Underviserkontrakt

Skabe forståelse for dét at
leve med
smerte

GRT: Betale honorar for undervisningen
FAKS: Undervise GRT-medarbejdere

15.01.2019

2.250 kr.

N/A

Grünenthal
Danmark ApS

Medlemsw/e

Afholdelse af
medlemsw/e

Støtte afholdelse af Medlemsw/e i 2019

5.000 kr.

N/A

Medlemsw/e

Afholdelse af
medlemsw/e

Støtte afholdelse af Medlemsw/e i 2020

GRT donerer
støtte til afholdelse af medlemsw/e
GRT donerer
støtte til afholdelse af medlemsw/e

26-27 Oktober
2019

Grünenthal
Danmark ApS

Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS
Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS

17-18. oktober
2020

49.000 kr.

N/A
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Grünenthal
Danmark ApS

Lægedage 2020 Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS
Udarbejdelse af HIV Danmark,
booklet
Vestergade
18E, 1456 København K

Deltagelse i
Lægedage

H. Lundbeck
A/S

1Voice Summit
2019

Alzheimerforeningen

Netværks-arrangement

H. Lundbeck
A/S

1Voice Summit
2019

Depressionsforeningen

Netværks-arrangement

GSK Pharma

Udarbejdelse af
booklet (grafisk design og
print af 1000
stk.)

Støtte FAKS’
GRT donere
Uge 46, 2020
deltagelse på
støtte til deltaLægedage 2020 gelse på Lægedage 2020
Udarbejdelse af PatientorganiFormål 2019
booklet til pati- sationens rolle
enter med HIV. og ansvarsomFormålet er at
råde: Antropoforberede dem log Anders Dahl
på konsultatio- står for survey
nen i klinikken og udarbejdelse
af booklettens
indhold
GSK’s rolle og
ansvarsområde: GSK står
for grafisk design og print af
bookletten.

30.000

N/A

NEJ

GSK står for
grafisk udarbejdelse og
tryk af 100 stk
booklets, værdi
ca 5.000 kr.

Bringe
repræsentanter
fra europæiske
og globale patientforeninger
sammen for at
diskutere og
dele strategier
til at forbedre
politikker og
øge viden om
sygdoms-områder.
Bringe
repræsentanter
fra europæiske

Netværk og
træning til at
støtte organisationen i dets arbejde med patienter samt
øge viden
omkring
psykisk helbred og
sygdomsområder.
Bidrag dækker
måltider.
Netværk og
træning til at

Sponsorat fra
H. Lundbeck
A/S

Juni – September 2019

DKK 1.217

Sponsorat fra
H. Lundbeck
A/S

Juni – September 2019

DKK 1.217
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og globale patientforeninger
sammen for at
diskutere og
dele strategier
til at forbedre
politikker og
øge viden om
sygdoms-områder.
H. Lundbeck
A/S

1Voice Summit
2019

Parkinsonforeningen

Netværks-arrangement

H. Lundbeck
A/S

1Voice Summit
2019

Psykiatrifonden

Netværks-arrangement

Bringe
repræsentanter
fra europæiske
og globale patientforeninger
sammen for at
diskutere og
dele strategier
til at forbedre
politikker og
øge viden om
sygdoms-områder.
Bringe
repræsentanter
fra europæiske
og globale patientforeninger
sammen for at
diskutere og
dele strategier
til at forbedre
politikker og

Sponsorat fra
H. Lundbeck
A/S

Juni – September 2019

DKK 1.217

Sponsorat fra
H. Lundbeck
A/S

Juni – September 2019

DKK 2.434

støtte organisationen i dets arbejde med patienter samt
øge viden
omkring
psykisk helbred og
sygdomsområder.
Bidrag dækker
måltider.
Netværk og
træning til at
støtte organisationen i dets arbejde med patienter samt
øge viden
omkring
psykisk helbred og
sygdomsområder.
Bidrag dækker
måltider.
Netværk og
træning til at
støtte organisationen i dets arbejde med patienter samt
øge viden
omkring
psykisk helbred og
20

øge viden om
sygdoms-områder.
H. Lundbeck
A/S

Depressionsforeningen

Sponsorat

H. Lundbeck
A/S

Support ifm.
World Mental
Health Day
Honorar for foredrag

Alzheimer-foreningen

Honorar

H. Lundbeck
A/S

Parkinson
Unity Walk

Parkinson-foreningen

Sponsorat

H. Lundbeck
A/S

Filmfestival og
film “Don´t
Fear the
Weird”

Foreningen
Outsideren

Donation

H. Lundbeck
A/S

Support ifm.
World Mental
Health Day

Livslinien

Donation

IBSA Nordic
ApS

Stofskifte-foreningen

IBSA Nordic
ApS og Stofskifte- foreningen

Sponsorat

Support til
kommunika-tionsindsats
Foredrag for
Lundbeck medarbejdere omring at være
pårørende til
en Alzheimer
patient
Fokus på organisationen og
det repræsenterede sygdoms-område
Support af
workshops og
produktion af
videoer til en
film festival
Support af organisa-tionens
generelle arbejde
IBSA ønsker at
støtte op om
stofskifte-foreningen og deres arbejde for
at hjælpe patienter med
hypo-thyroidisme

Sponsorat fra
H. Lundbeck
A/S
Honorar fra H.
Lundbeck A/S

August – Oktober 2020

DKK 135.000

sygdomsområder.
Bidrag dækker
måltider.
Ingen

November
2019

DKK 5.000

Ingen

Sponsorat fra
H. Lundbeck
A/S

Juni 2019

DKK 15.000

Ingen

Donation fra H.
Lundbeck A/S

Maj – Oktober
2019

DKK 25.000

Ingen

Donation fra H.
Lundbeck A/S

Oktober 2019 –
Oktober 2020

DKK 50.000

Ingen

Sponsorat til
støtte af Medlems konference i foreningen

21 marts 2019

20.000 DKK

N/A
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Indivior

Advisory board
meeting 24
May. Nordiskt
möte.

Indivior
Brugarnes Akademi (1 member)

Rådgivande
möte, Nordiskt
möte. Diskussioner om hinder
och möjligheter
för en förbättrad vård, behov av utbildning och stöd
inom det specifika terapiområdet

Substition
behandling av
opioidberoende
patienter

Skapa förståelse och insikt i
varandras verksamheter och
diskutera potentiella samarbeten för att
skapa bättre
vård för NETpatienter i Norden
Formålet med
aftalen er at
støtte foreningens arbejde
mht. at øge
kendskabet til
myelomatose

lnstitut
Produits Synthese (IPSEN)
AB

Patient expert
meeting, Nordic NET

NETPA & lnstitut Produits
Synthese (IPSEN)

Nordiskt Patient expert
möte om NET

Janssen-Cilag
A/S

Støtte til SoMe
rådgivning

Dansk Myelomatose Forening og Janssen-Cilag

Sponsorat

Indivior:
Planerar och
bjuder in
föreläsareoch
medlemmar
från patientorg.

En dags möte

DKK 5000
+lunch och resa

Patientorganisationerna:
Deltar i diksussioer och ger
råd

Ipsen samman- Ett eftermidkallande och lo- dagsmöte
gistisk samord- 2019-05-14
nare. Patföreningarna
bidrar med djupare insikt i
NETpatientens
vardag och behov

Arvode 2000
DKK samt resa
med flyg CPHARN

Sponsorat fra
Janssen-Cilag

20.000 kr.

18.0331.10.2019

N/A

22

Janssen-Cilag
A/S

Støtte til Psoriasisforeningens
PsoMentor app

Psoriasisforeningen og
Janssen-Cilag

Sponsorat

Janssen-Cilag
A/S

Støtte til afholdelse af årligt
seminar

PAH Patientforeningen
Danmark og
Janssen-Cilag

Sponsorat

Janssen-Cilag

Film projekt

Colitis-Crohn
Foreningen og
Janssen-Cilag
A/S

Filmprojekt

Janssen-Cilag

Facebook annoncering

Colitis-Crohn
Foreningen oig

Sponsorat

på sociale medier
Formålet med
aftalen er at
Janssen med et
link til
www.Janssen.com i
APP’en PsoMentor, støtter
foreningens arbejde og på
denne måde
hjælper med til
at udbrede
kendskabet til
psoriasis og
psoriasisgigt
Formål med aftalen er at
støtte PAH foreningen Danmarks årlige
seminar
Formålet med
aftalen er Colitis Crohn Foreningen giver
Janssen-Cilag
lov til at bruge
foreningens
navn og logo i
alle 3 lancerede
film omhandlende IBD
Formålet med
aftalen er at

Sponsorat fra
Janssen-Cilag

01.04.201931.03.2020

15.000 kr.

Sponsorat fra
Janssen-Cilag

04.05.-05.05.19

40.000 kr.

Janssen er projektejer

19. maj 2019

4.000 kr.

Sponsorat fra
Janssen-Cilag

19. maj 2019

5.000 kr.

Janssen-Cilag
giver CCF lov til
at linke til filmene på egne
sociale kanaler,
samt henviser
til foreningens
logo i videoen
for mere information om lidelsen

23

Janssen-Cilag
A/S

Janssen-Cilag
A/S

Støtte til PRO
APP

Psoriasisforeningen og
Janssen-Cilag

Sponsorat

Janssen-Cilag
A/S

Støtte til afholdelse af nordisk patientforeningsmøde

Patientforenin- Sponsorat
gen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS og
Janssen-Cilag

Janssen-Cilag
A/S

Fokusgruppemøde

Colitis-Crohn
Foreningen og
Janssen-Cilag
A/S

Fokusgruppemøde distribution

støtte Colitis
Crohn Foreningen med midler
til Facebook
marketing for
optimering af
post i forbindelse med Verdens IBD dag
2019
Formålet med
aftalen er at
støtte udviklingen af en APP
til at samle Patient Reported
Outcome (PRO)
for at optimere
behandlingen
af patienter
med psoriasis
Formål med aftalen er afholdelse af nordisk patientforeningsmøde
i november
2019
Formålet med
aftalen er at Colitis Crohn Foreningen hjælper med at
finde patienter
med Colitis Ulcerosa i deres
netværk for

Sponsorat fra
Janssen-Cilag

23.0831.12.2019

360.000 kr.

Sponsorat fra
Janssen-Cilag

19.1120.11.2019

60.000 kr.

Janssen er projektejer

November
2019

0 kr.
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deltagelse i et
Janssen arrangeret fokusgruppe-møde
Afholdelse af
weekendarrangement for
FAKS Medlemmar

Kyowa Kirin
AB

Medlemsweekend

Kyowa Kirin
och Foreningen
af Kroniske
Smerepatienter

Support for
Medlemsweekend

Kyowa Kirin
AB

XLH-Patient
group meeting

Kyowa Kirin international plc.
and XLH, Hereditary Rickets patient association

Development
support

Further the development of a
strong community focussed
on improving
outcomes for
people affected
by XLH and
rare bone metabolism conditions, including
partnership activities across
countries

LEO Pharma

Nordic PAG
møde

Atopisk Eksem
Forening (AEF)

Støtte til konkret møde,
Nordisk eksem
møde

Støtte til Nordic patientforenings møde i
Denmark for at

LEO Pharma

Kyowa Kirin
forpligter sig
med at betale
15,000 DKK o
Organisationen
forpligter sig af
afholde et
weekendarrangement for organisationens
medlemmer
Kyowa kirin
has paid for expenses for
travel to
Malmo fpr one
invited XLH,
Hereditary
Rickets patient
association
representative
to take part in
the sixth international XLH
patient group
meeting in
Malmo
AEF planlægger
og afholder
mødet.

26-27 Okt.
2019

15 000 DKK

n/a

20-22 Nov.
2019

22.104 kr.
(2 505 GBP)

n/a

21-22. Sep.
2019

DKK 7.500 for
transport

Ingen

LEO Pharma
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LEO Pharma

LEO Pharma

LEO Pharma internt møde.
Forståelse af
AD Patienten:
Interview med
formand for
den Dansk Atopisk Eksem
Forening.
Think Small Over 100 forskellige autoimmune sygdomme eksisterer men vi
taler kun om en
håndfuld til
hverdag.

Atopisk Eksem
Forening (AEF)
LEO Pharma

Foreningen for
Autoimmune
Sygdomme
(FAIM)
LEO Pharma

Foredragsholder ved internt
uddannelses
møde for LEO
Pharma.

Støtte til udførelse af projektet "Think
Small"

styrke samarbejdet mellem
landene
Uddannelse af
LEO Pharmas
medarbejdere i
sygdomsforståelse.

Støtte FAIMs
mål om at anerkende autoimmune sygdomme som en
byrde for samfundet på verdensplan, hvilket resulterer i
en bredere forståelse af autoimmune sygdomme og
bedre behandlingsmuligheder, både ved
hjælp af WHOanerkendelse,
oplysningsaktiviteter og
handlingsplan
for autoimmune sygdomme

yder finansiel
støtte.
LEO Pharma afholder internt
møde og interviewer.

19. november
2019

AEF deltager
som oplægsholder og bliver
interviewet.
FAIM udfører
December
projektet, her2019 – Decemunder udvikber 2020
ling af en handlingsplan og
retningslinjer
for behandling
af autoimmune
sygdomme.

DKK 4.800
Foredragsholder honorar,
inkl. Forberedelsestid.

Ingen

2019:
DKK 200.000

I 2019 har LEO
ikke ydet ikkefinansiel støtte
til projektet.

LEO Pharma
yder finansiel
støtte og bidrager med deltagelse i workshops og lign.
på forespørgsel
fra FAIM.
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LEO Pharma

Engagering af
patienter som
advisors i R&D

Foreningen for
Autoimmune
Sygdomme
(FAIM)

Konsulentydelse til projekt vedr. patientinddragelse

LEO Pharma

Udvikle læring,
forståelse og
oplyst beslutnigstagning på
LEO Pharma indenfor sygdomsområdet
for bredere forståelse for patientens synsvinkel i R&D.

LEO Pharma i)
afholder 6 møder (advisory
sessions) med
patienter og
pårørende udpeget af FAIM
og ii) koordinerer internt
møde med
FAIM som oplægsholder.

2019

100.000 DKK
til projektledelse. Kommunikationskampagner og identificering og allokering af patienter og pårørende.

Ingen

2019

DKK 50.000

Ingen

FAIM i) rådgiver LEO
Pharma, ii)
identificerer og
faciliterer kontakten med patienter og andre pårørende
med erfaring
indenfor
autoimmune
sygdomme til
deltagelse i 6
møder (advisory sessions)
(c) holder oplæg på internt
møde med LEO
Pharma
LEO Pharma

Lige adgang til
biologisk behandling for

Psoriasisforeningen

Sponsorat til
foreningens arbejde

Støtte med et
sponsorat for

Psoriasisforeningen sikrer
lige adgang til
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alle psoriasispa-tienter i
Denmark

LEO Pharma

LEO Pharma

at sikre lige adgang til biologisk behandling
i Danmark, som
beskrevet i Medicinrådet.

LEO Pharma

Patient Aktiverings Kampagne
(PAC7000)

Psoriasisforeningen

Disease awareness, Verdens
Psoriasisdag
WPD2020

Psoriasisforeningen

LEO Pharma

LEO Pharma

Støtte til kampagne målrettet psoriasis
patienter, der
er faldet ud af
behandlingssystemet

Støtte kampagnen for at forbedre behandlingen for patienter med psoriasis ved hjælp
af kampagnen,
som opfordrer
patienter til at
søge rådgivning hos læge.

Støtte til konkret kampagne,
Verdens Psoriasisdag

Søtte kampagnen for at
skabe opmærksomhed om
Verdens Psoriasisdag og sygdommens påvirkning på patienternes liv

biologisk behandling i Danmark som beskrevet i Medicinrådet
LEO Pharma
yder finansiel
støtte.
PsoriasisforOktober – deeningen udføcember 2019
rer kampagnen.
LEO Pharma
yder finansiel
støtte for at
dække omkostninger for ekstern leverandør
i oprettelse og
udrulning af
kampagne.
PsoriasisforSeptember-okeningen udføtober 2019
rer projektet.

DKK 60.000

Ingen

DKK 40.000

Ingen

LEO Pharma
yder finansiel
støtte for at
dække omkostninger for ekstern leverandør
vedr. kampagne oprettelse og udrulning.
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LEO Pharma

LEO Pharma

LEO Pharma

National strategiplan for autoinflammatoriske lidelser

Psoriasisforeningen
Leo Pharma

Identificering
af patienter til
LEO Pharma
corporate
image library

Psoriasisforeningen

LEO100 Forum

Psoriasisforeningen

LEO Pharma

LEO Pharma

Støtte fase 2 i
udviklingen af
en national
strategiplan for
autoinflammatoriske sygdomme

Rekrutteringsydelse; opslag
på sociale medier for at identificere patienter, der ønsker
at optræde i
LEO Pharma
Corporate
Image Library
Oplægsholder
og rådgiver ved
2-dags internt
ledermøde

Støtte udviklingen af national
strategiplan for
autoinflammatoriske sygdomme for at
øge opmærksomheden

Opdatering af
LEO Pharma
corporate image library.

Input fra patient organisationen vedrørende LEO
Pharma strategi

Psoriasisforeningen udvikler og implementerer den
nationale strategiplan for autoinflammatoriske sygdomme.
LEO Pharma
yder finansiel
støtte til udvikling af strategiplan.
Psoriasisforeningen laver
opslag på deres
Facebook side
for at formidle
kontakten til
patienter

LEO Pharma er
en patient-centreret virksomhed og ønsker
at diskutere input fra patient
organisationer

Maj - juli 2019

DKK 60.000

Ingen

November 19

DKK 2.500 Betaling for opslag på Sociale
Medier

Ingen

02-04-2019
03-04-2019

Honorar for
mødedeltagelse
+ forberedelse
(11.800 DKK),
Rejseomkostninger
(118,80DKK), 1
overnatning
(925DKK) Mad
og drikke
(1.190DKK)

Ingen
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LEO Pharma

Lundbeck
Pharma A/S

Rekruttering af
deltagere til en
brugerundersøgelse

Psoriasisforeningen

Nordisk Patient
organisations
møde (skizofreni)

Samarbejde
(alliance) mellem Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia og
Skizofreniforeningen ved
underskrevet
aftale med formanden Holger
Steinrud

LEO Pharma

Rekrutteringsydelse; opslag
på sociale medier for at identificere patienter

LEO Pharma
søger deltagere
til en brugerundersøgelse til
test af nyt design

Den Svenske
skizofreniforening ” skizofreniforbundet”
og den danske
skizofreniforening har sammen inviteret
den Finske og
den Norske hhv
Finfami og LLP
til Nordisk
møde om skizofreni i Norden.
Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia,
har økonomisk
bidraget til mødet med rejseudgifter og forplejning ( mødet blev afholdt
i Skizofreniforbundet i Stockholm Sverige.

Delvis økonomisk støtte for
at et Nordisk
møde kunne
finde sted (
rejse og forplejning for i alt 10
medlemmer af
de nordiske patientforeninger
hvoraf 2 var
danske)Pga
den økonomiske støtte var
det muligt at
samle foreningerne på tværs
af norden, med
det formål at
dele erfaringer
om for at
styrke positionen af svær
psykisksygdom
lokalt(Nationalt)
I indbydelsen
er det beskrevet således:

Psoriasisforeningen vil lave
et opslag med
tekst på facebook til rekruttering af 8-10
deltagere
Den danske og
svenske skizofreniforening
initiativ tager
for mødet( invitation, indhold og gæsteforelæsere +
moderator)
Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia,
delvis økonomisk støtte +
hjælp til logistik ifht ( koordinering nordisk , forplejning og rejse)

September
2019

DKK 2.500 Betaling for opslag på Sociale
Medier

Ingen

D. 12. nov.
2019 Rundbordsmøde fra
kl 12.00 –
17.30, hvorefter gruppen fik
middag før afrejse til alle
Nordiske lande
kl. 20.00

Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia
har samlet bidraget med
støtte til de
danske deltagere svarende
til I alt
7400DKK fordelt som
3700DKK på
hhv Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia
Specificeret i
kontrakten
således:

Ingen

OTSUKA ( Alliancen) has
committed to
contribute with
travel and
meals arrangement for Denmark, Finland
and Norwegian
30

Forplejning er
underlagt
svensk LIF sv,
til 300 SEK/
frokost og
850SEK middag dvs max
700 DKK./person og rejse
max 3000/person.
Der deltog i alt
2 personer fra
den danske skizofreniforening.

On behalf of the
Danish Schizophrenia Association & the
Swedish Schizophrenia Association we
would like to
take the initiative and invite
the Norwegian
and the Finnish
Schizophrenia
Associations
for a round table discussion
regarding common Nordic opportunities and
challenges
within severe
mental health:
How do we create a common
Nordic
voice/mouthpiece for facilitating a
stronger focus
on severe mental illness in
our individual
countries?

participants (2
attendees/country). Travel arrangement per
person will be
approx.
3000DKK/ticke
t/person, economy class (the
price can differ
depending on
when booking
the flight
ticket). The
meals will be
arranged for all
participants according to Swedish LIF:
300SEK/pers
for lunch and
850SEK/pers
for dinner (totally max
700DKK/pers).
The total costs
will be:
7400DKK and
divided as following;
3700DKK
Lundbeck
Pharma DK and
3700DKK for
Otsuka.
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Merck A/S

Cykelnerven

Merck A/S and
Scleroseforeningen

Financial

Merck A/S

Seksualitet og
Sclerose

Merck A/S and
Sclerose.info

Financial

Merck A/S

Digital cognitive supporting
tool

Merck A/S and
Scleroseforeningen

Financial

Support for
Project "Cykelnerven 2019":
money is raised
via bike race
biking for a
world without
sclerosis - all
the collected
money is being
used for research in sclerosis
Lecture and
written materials for patients.

The Danish patient org is in
process of developing a Cognitive app for
MS patients.

The role of
Merck A/S is to
provide financial support for
the activity.
The role of
Scleroseforeningen is to
be project lead
and responsible for the activity

June 2019

37.500 DKK

Financial Donation

The role of
Merck A/S is to
provide financial support for
the activity.
The role of
Scleroseforeningen is to
be project lead
and responsible for the activity
The role of
Merck A/S is to
provide financial support for
the activity.
The role of
Scleroseforeningen is to
be project lead
and responsible for the activity

01/07-2019 - 01/08-2019

22.000 DKK

Financial donation

01/08-2019 –
31/12-2019

220.000 DKK

Financial Donation
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Merck A/S

Thyreoideaforeningen

MSD Danmark Bog om lungeApS
kræft til børn
(9-12 år)

Merck A/S and
Thyreoideaforeninge
n

Financial

Video about patient archetypes related to
thyroid diseases.

MSD Danmark
ApS
Patient-foreningen Lungekræft

Sponsorat

MSD støtter tilblivelsen af en
bog, som er rettet mod børn
(9-12 år), hvis
bedsteforældre
er ramt og/eller dør af lungekræft, ved at
give et sponsorat til trykning
og distribution.
MSD erhverver
sig retten til at
blive nævnt

The role of
Merck A/S is to
provide financial support for
the activity.
The role of
Thyreoideaforeninge
n fertility clinic
is to be project
lead and responsible for
the activity
MSD forpligter
sig med til i aftaleperioden at
sponsere trykning og distribution af bogen.
Organisationen
forpligter sig til
i bogen at
nævne MSD
Danmark som
sponsor af bogen.

01/03-2019 - 01/07-2019

73.500 DKK

Financial Donation

Samarbejdet,
afvikles i perioden december
2019 til udgangen af 2020.

30.000 DKK til
Ingen
tryk og levering
af 2.000 eksemplarer af bogen.
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MSD Danmark
ApS

Tidlig opsporing af lungekræft

MSD Danmark
ApS
Patient-foreningen Lungekræft

Udstilling af
kampagnen
“Tidlig opsporing af lungekræft”

NordicInfu
Care

PAH patient
foreningen

PAH patientfor- Støtte
eningen

Norgine

Sponsorat

Leverforeningen

Novartis
Healthcare
A/S

Folkemøde
Bornholm

Øjenforeningen
Værn om Synet

Støtte samt oplysnings-kampagne
Tilskud til debatmøde på
Folkemødet på
Bornholm

som sponsor i
bogen.
MSD ønsker at
sætte fokus på
tidlig opsporing af lungekræft således at
flere patienter
kan diagnosticeres tidligere.
MSD hverver
sig retten til at
udstille kampagnen “Tidlig
opsporing af
lungekræft”
Økomomisk
hjælp således
at PAH pt. foreningen kan afholde informationsmøder for
patienter og
pårørende.
Hjælp til at de
kan få udarbejdet info materiale til patienter
og pårørende
Oplysningskampagne om
sygdommen
Gøre opmærksom på øjenbehandling, syge-

MSD forpligter
sig til i aftaleperioden at
stille kampagnen til rådighed i aftalte
tidsramme.
Organisationen
forpligter sig til
i aftaleperioden
at gøre plads til
MSD’s udstilling som aftalt.

Samarbejdet af- 35.000 DKK
vikles d. 19.
Nov i forbindelse med International
Lungekræftdag

Kun økonomisk
støtte – ikke
klausuleret til
nogen bestemt
anvendelse.

2019

25 000 DKK

Støtte til oplys- 2019
ningskampagne

DKK 35.000

N/A

Novartis støtter med 80.000
kr.

Novartis støtter med 80.000
kr.

N/A

Juni 2019

Ingen
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domme og ventetider på behandling

Novartis
Healthcare A/S

Grant – Psoriasisforeningen –
World Psoriasis Day

Psoriasisforeningen, Direktør Lars Werner

Novartis
Healthcare A/S

Gigtforeningen
- Borgermøder

Gigtforeningen,
Direktør Mette
Bryde Lind

Novartis
Healthcare A/S

Rygsøjlegigtforeningen –
Folkemødet,
Bornholm
Psoriasisforeningen - PAM
(Patient Activation Measurement)

Rygsøjlegigtforeningen,
Formand Jens
Tryde
Novartis
Pharma AG og
Psoriasisforeningen

Novartis
Healthcare A/S

Støtte til ‘Verdens Psoriasisdag’ dateret d.
4. oktober
2019
Støtte til Borgermøde i
Svendborg – afholdes i april
2019
Støtte ifm. deltagelse i debat
på Folkemødet
2019
Markedsundersøgelse

En uges awareness kampagne
(PR, pop-up
events & digital
pakke)
Brede kendskab til livet
med gigt, kroniske smerter
og behandling.
Deltagelse i debat på Folkemødet 2019
Patientindsigt

Støtter med:
telt, debat,
perspectables
briller til politikere samt film
fra syns event.
Novartis støtter med
100.000 Kr.

Novartis støtter med
100.000 Kr.

4. oktober
2019

Novartis støtter med 40.000
Kr.

April 2019

Novartis støtter med 40.000
Kr.

N/A

Novartis dækker transportomkostninger
på 2.500 kr.

Juni 2019

Novartis dækker transportomkostninger
på 2.500 kr.
N/A

N/A

Undersøgelsen
finder sted i 23 uger fra slutningen af juni

Novartis
Healthcare A/S
deltager ikke
økonomisk i
projektet

N/A

Aftalen foreligger mellem Novartis Pharma
AG og Psoriasisforeningen.
Novartis
Healthcare A/S
deltager ikke
aktivt - kun
med udformning af spørgeskema
15.000 kr.
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Novartis
Healthcare A/S

Snot or Not
2019

Astma Allergi
Danmark

Novartis
Healthcare A/S

Patienthåndbog 2019

Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

Novartis
Healthcare A/S

Astma-Allergi
Danmark Nældefeber-skole
okt/nov 2019

Astma-Allergi
Danmark

Støtte til
Astma- Allergi
Danmarks
kampagne om
allergi, høfeber
og astma, med
særligt fokus
på pollenrelateret astma og
fysisk aktivitet.
Finansiel støtte
til udarbejdelse
af en ny og opdateret patienthåndbog

Minimere risikoen for at udvikle astma

Nældefeberskole

Formålet er, at
de som er berørt af sygdommen får viden
om nældefeber.
Målet er, at
støtte patienter
og pårørende
til at få mere at
vide om nældefeber, behandling og gode
råd til hverdagen. Den nye

Opdatering af
den nuværende
10 år gamle patienthåndbog

Novartis
Healthcare A/S
yder finansiel
støtte til Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterews udarbejdelse af en
ny og opdateret
patienthåndbog
Novartis
Healthcare A/S
yder finansiel
support og
Astma-Allergi
Danmark står
for afholdelse
af nældefeberskolen.

2019

40.000 Kr.

N/A

2019

65.000 kr.

N/A

Oktober/november 2019

54.800 kr.

N/A
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Novartis
Healthcare A/S

Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS (LyLe)

Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS (LyLe)

Novartis
Healthcare A/S

Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS (LyLe)

Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS (LyLe)

Støtte til udarbejdelse af beskrivelser af
specifikke sygdomsområder
på LYLE.dk og
udsendelse af
nyhedsbreve i
2019
Støtte til kampagne i 2019

viden skal medvirke til at øge
livskvaliteten
og bedre hverdagen med færrest begrænsninger. Det vil
hjælpe til, at
patienten forstår 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 de muligheder der er for
behandling.
Støtte til udarbejdelse af beskrivelser af
specifikke sygdomsområder
på LYLE.dk og
udsendelse af
nyhedsbreve i
2019
Støtte til kampagne i 2019

Støtte til udarbejdelse af beskrivelser af
specifikke sygdomsområder
på LYLE.dk og
udsendelse af
nyhedsbreve i
2019
Støtte til kampagne i 2019

2019

42.875 kr.

N/A

2019

97.500 kr.

N/A
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Novartis
Healthcare A/S

Patientforeningen Lungekræft

Novartis
Healthcare A/S
Novartis
Healthcare A/S

Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS (LyLe)
Dansk MPN
Forening

Novartis
Healthcare A/S

Dansk MPN
Forening

Novartis
Healthcare A/S

Cost of Blindness

Novartis
Healthcare A/S

Træningsvideoer til mennesker med MS

Patientforeningen Lungekræft

Støtte til International Lungekræftdag den
19. november
2019
Patientforenin- Støtte udarbejgen for Lymfe- delse af LyLe
kræft, Leukæmi Nyt
og MDS (LyLe)
Dansk MPN
Støtte til afholForening
delse af Årsmøde den 21. 22. september
2019
Dansk MPN
Støtte til 6
Forening
medlemsmøder
2019
Øjenforeningen Tilskud til studie ang cost of
blindness

Scleroseforeningen

Økonomisk
støtte til produktion af træningsvideoer

Støtte til International Lungekræftdag den
19. november
2019
Støtte til udarbejdelse af
LyLe Nyt

Støtte til International Lungekræftdag den
19. november
2019
Støtte udarbejdelse af LyLe
Nyt

2019

43.000 kr.

N/A

2019

50.000 kr.

N/A

Støtte til afholdelse af Årsmøde den 21. 22. september
2019
Støtte til 6
medlemsmøder
2019
Realisering af
den første
sundhedsøkonomiske beregning af omkostningerne ved
blindhed og
synsnedsættelse hos børn
og unge med
henblik på
fremtidig henvisning til interessenter inden
for synets
helse.
At udvikle 36
træningsvideoer med øvelser til personer,

Støtte til afholdelse af Årsmøde den 21. 22. september
2019
Støtte til 6
medlemsmøder
2019
Novartis støtter med
750.000 kr.

2019

106.042 kr.

N/A

2019

13.000 kr.

N/A

Nov 2019 – Jan
2021

Novartis støtter med
750.000 kr.

N/A

Novartis støtter med
274.200 kr.

Oktober-december 2019

274.000 kr.

N/A
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Novartis
Healthcare A/S

Pjece til mennesker med
progressiv MS

Scleroseforeningen

Økonomisk
støtte til produktion af pjecer

Novartis
Healthcare A/S

Grant Atma Allergi Astmaskoler

Astma Allergi
Danmark

Økonomisk
støtte til afholdelse af Astma
Allergi skole

Novo Nordisk
A/S

PostNord Danmark Rundt

NN A/S
Diabetesforeningen

Sponsorat

der har forskellige grader af
sclerose
At udvikle en
pjece med relevant målrettet
information til
mennesker
med progressiv
MS
Formålet er at
arrangere astmaskoler for
voksne
astmapatienter
og plejepersonale for dem at
lære
om sygdommen og hvordan man kan
leve et
bedre liv for at
forstå vigtigheden af at blive
optimal behandlet såvel
som at give
dem
færdigheder.
Oplysningsarbejde for Ungegruppen i Diabetesforeningen ifm PostNord Danmark
Rundt

Novartis støtter med 77.050
kr.

Oktober-december 2019

77.050 kr.

N/A

Novartis støtter med 75.000
kr.

Oktober-November 2019

75.000 kr.

N/A

Novo Nordisk
har en standplads på PostNord Danmark
Rundt, som Diabetesforeningen får adgang

21-25 august
2019

6.250

Adgang til PostNord Danmark
Rundt
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Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Informationsskampagne ifm
Verdens Diabetes Dag 2019

NNDK

Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Folkemøde

NNDK

Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Danmarks Bløderforening
Årsmøde 2019

Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Sponsorat

Diabetesforeningen

Sponsorat

Diabetesforeningen

Danmarks Bløderforening
Nordisk møde
2019

NN DK

Sponsorat

Danmarks Bløderforening

NN DK
Danmarks Bløderforening

Sponsorat

Afholdelse af
informationskampagne ifm
Verdens Diabetesdag 2019

Diabetes arrangement ifm Folkemøde 2019

Bidrag til afholdelse af Danmarks Bløderforenings Årsmøde 2019

Støtte til afholdelse af Nordisk Møde
2019, som er
det årlige

til med henblik
på oplysningsarbejde. Novo
Nordisk sponsorerer t-shirts.
NN DK sponsorerer kampagnen.
Foreningen udvikler materialer og gennemfører kampagnen
NN DK sponsorerer arrangementet

14. nov. 2019

100.000

N/A

13-16 juni
2019

40.000

N/A

15.000

N/A

28.150

N/A

Foreningen
planlægge og
gennemfører
arrangementet
Bløderforenin- 27 – 28. april
gen arrangerer 2019
og afholder årsmøde 2019.
NN DK giver
støtte til afholdelsen af årsmødet.
Bløderforeningen arrangerer
og afholder
Nordisk møde
2019.

15 – 17 november 2019
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Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Diabetesforeningen -Trivsel, sundhed og
sygdom blandt
personer med
diabetes

NNDK

Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Politisk konference om den
Nationale
Handlingsplan

NNDK

Novo Nordisk
Scandinavia
AB, Region
Danmark
(NN DK)

Diabetesforeningen ”Diabetes og hjertet” brochure

NNDK

Octapharma

Nordisk Møde i
København

Octapharma og
Bløderforeningen

Sponsorat

Diabetesforeningen

Sponsorat

Diabetesforeningen

Sponsorat

Diabetesforeningen

Sponsorat

møde, der afholdes for bløderforeningerne i Norden

NN DK giver
støtte til afholdelsen af mødet

Støtte til et projekt, der har til
formål at beskrive trivsel,
sundhed og
sygdom blandt
personer med
type 1- og type
2- diabetes
sammenlignet
med den øvrige
danske befolkning.
Støtte til afholdelse af en politisk konference
om den nationale diabetes
handlingsplan

Diabetesforeningen gennemfører projekt.
NN DK giver
støtte til projektet.

Juli 2019 – februar 2020

160.000

N/A

Diabetesforeningen gennemfører projekt.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen opdaterer og trykker brochure.
NN DK giver
støtte til projektet.
Octapharma
støtter det nordiske møde og
deltager med 1

26 november
2019

260.000

N/A

December
2019

100.000

N/A

November
2019

28.158 DKK

Støtte til opdatering og tryk
af ”Diabetes og
hjertet” brochure.
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Otsuka
Pharma Scandinavia AB

Nordisk Patient
organisations
møde (skizofreni)

Samarbejde
(alliance) mellem Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia og
Skizofreniforeningen ved
underskrevet
aftale med formanden Holger
Steinrud

Den Svenske
skizofreniforening ” skizofreniforbundet”
og den danske
skizofreniforening har sammen inviteret
den Finske og
den Norske hhv
Finfami og LLP
til Nordisk
møde om skizofreni i Norden.
Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia,
har økonomisk
bidraget til mødet med rejseudgifter og forplejning ( mødet blev afholdt
i Skizofreniforbundet i Stockholm Sverige.
Forplejning er
underlagt
svensk LIF sv,
til 300 SEK/
frokost og

Delvis økonomisk støtte for
at et Nordisk
møde kunne
finde sted (
rejse og forplejning for i alt 10
medlemmer af
de nordiske patientforeninger
hvoraf 2 var
danske)Pga
den økonomiske støtte var
det muligt at
samle foreningerne på tværs
af norden, med
det formål at
dele erfaringer
om for at
styrke positionen af svær
psykisksygdom
lokalt(Nationalt)
I indbydelsen
er det beskrevet således:
On behalf of the
Danish Schizophrenia Association & the

deltager i mødet
Den danske og
svenske skizofreniforening
initiativ tager
for mødet( invitation, indhold og gæsteforelæsere +
moderator)
Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia,
delvis økonomisk støtte +
hjælp til logistik ifht ( koordinering nordisk , forplejning og rejse)

Rundbordsmøde den 12.
november
2019 fra kl
12.00 – 17.30,
hvorefter gruppen fik middag
før afrejse til
alle Nordiske
lande kl. 20.00

Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia
har samlet bidraget med
støtte til de
danske deltagere svarende
til I alt
7400DKK fordelt som
3700DKK på
hhv Lundbeck
Pharma A/S og
Otsuka Pharma
Scandinavia
Specificeret i
kontrakten
således:

Ingen

OTSUKA ( Alliancen) has
committed to
contribute with
travel and
meals arrangement for Denmark, Finland
and Norwegian
participants (2
attendees/country). Travel arrangement per
42

850SEK middag dvs max
700 DKK./person og rejse
max 3000/person.
Der deltog i alt
2 personer fra
den danske skizofreniforening.

Pfizer ApS

Medlemsmøde
30 marts 2019

Hypofysenetværket

Sponsorat af
medlemsmøde

Swedish Schizophrenia Association we
would like to
take the initiative and invite
the Norwegian
and the Finnish
Schizophrenia
Associations
for a round table discussion
regarding common Nordic opportunities and
challenges
within severe
mental health:
How do we create a common
Nordic
voice/mouthpiece for facilitating a
stronger focus
on severe mental illness in
our individual
countries?
Formålet med
denne aftale er
at støtte hypofysenetværket
for at uddanne

Pfizer ønsker at
støtte patienter
med sjældne
hypofysesygdomme og har
derfor valgt at

30.03.2019

person will be
approx.
3000DKK/ticke
t/person, economy class (the
price can differ
depending on
when booking
the flight
ticket). The
meals will be
arranged for all
participants according to Swedish LIF:
300SEK/pers
for lunch and
850SEK/pers
for dinner (totally max
700DKK/pers).
The total costs
will be:
7400DKK and
divided as following;
3700DKK
Lundbeck
Pharma DK and
3700DKK for
Otsuka.
25.000 kr.

N/A
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Pfizer ApS

FAKS Medlemsweekend 2019

FAKS (Foreningen af Kroniske
Smertepatienter)

Medlemsmøde

Pfizer ApS

Lyle Netdoktor.dk (Banner
plads)

Lyle Patientforening

Bannerplads på
Netdoktor.dk

Pfizer ApS

Ny patienthåndbog om
rygsøjlegigt og
morbus bechterew

Foreningen for
Rygsøjegigt og
Morbus Bechterew (MB) og
Pfizer

Sponsorat

deres medlemmer og give
dem viden og
forståelse for
sygdommen og
hvordan man
kan leve med
en sjælden sygdom
Debat, der kan
sætte fokus på
kroniske smerter og hjælpe
personer med
kroniske smerter til bedre
livskvalitet

Give Lyle patientforening
mulighed for at
præsentere deres forening
samt deres aktiviteter i forhold til patienter og samfund.
Den færdige
Patienthåndbog tænkes tilsendt alle nye
medlemmer i
foreningen og
fremsendes til

støtte det kommende medlemsmøde i patientforeningen
"Hypofysenetværket".

Pfizer: Økonomisk støtte til
afholdelse af
medlemsweekend.
FAKS: På foreningens hjemmeside at
nævne, at det
er i samarbejde
med Pfizer.
Pfizer: Økonomisk støtte til
bannerplads på
Netdoktor.dk.
Lyle: Nævne på
foreningens
webside, at det
er i samarbejde
med Pfizer
Pfizer: Økonomisk støtte til
udarbejdelse af
ny patienthåndbog.
MB: At udarbejde en ny patienthåndbog

26-27.10.2019

25.000 kr.

N/A

01.04.2019 01.04.2020

51.000 kr.

N/A

22.10.2019 01.05.2020

37.500 kr.

N/A
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alle reumatologiske afdelinger for udlevering til alle nydiagnosticerede.
Debat vedr.
værdibaseret
sundhed og
livskvalitet for
kroniske smertepatienter.

Pfizer ApS

FAKS Medlemsarrangement

FAKS (Foreningen af Kroniske
Smertepatienter)

Medlemsmøde

Pfizer ApS

Fotoservice
ifm. patienthåndbog om
rygsøjlegigt og
morbus bechterew

Foreningen for
Rygsøjegigt og
Morbus Bechterew(MB) og
Pfizer

Sponsorat

Tilkøb af fotograf til at tage
fotos til brug i
ny patienthåndbog.

Pfizer ApS

Team Rynkeby
Fonden

Team Rynkeby
Fonden

Sponsorat

Indsamling af
penge til Børnekræftfonden

Pfizer ApS

Patientvejlederkursus for
MB's lokale bestyrelse

Foreningen for
Rygsøjlegigt og

Sponsorat

Støtte til et patientvejlerkursus for forenin-

Pfizer: Økonomisk støtte til
"mødepakke"
for mødedeltagere.
FAKS: På foreningens hjemmeside at
nævne, at det
er i samarbejde
med Pfizer
Pfizer: Økonomisk støtte til
fotoservice ifm.
af ny patienthåndbog.
MB: Udarbejde
en ny patienthåndbog med
foto-illustrationer
Pfizer ønsker at
støtte foreningens gode arbejde med at
støtte børn
med kræft.
Pfizer: Økonomisk støtte til
gennemførelse

26.-27.10.2019

25.000 kr.

N/A

05.11.2019 01.05.2020

13.750 kr.

N/A

28.10.2019 05.06.2020

25.000 kr.

N/A

01.02.2020

24.000 kr.

N/A
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Morbus Bechterew (MB) og
Pfizer

gens lokale bestyrelsesmedlemmer, den 1.
februar 2020,
Hotel Comwell
Middelfart.
Støtte til afholdelse af et
dagsmøde om
atopisk eksem i
foråret 2020 i
Næstved, Hotel
Vinhuset,
Næstved

Pfizer ApS

Dagsmøde for
patienter og
pårørende
samt fagpersoner

Atopisk Eksem
Forening (AEF)
og Pfizer

Sponsorat

Pfizer ApS

Informationsmøde for eksempatienter
fra Fyn og Sønderjylland samt
fagpersoner

Atopisk Eksem
Forening (AEF)
og Pfizer

Sponsorat

Støtte til afholdelse af et informationsmøde om atopisk eksem i
foråret 2020 på
Mødecenter
Odense

Pfizer ApS

Opgradering og
revidering af
www.psoriasis.dk

Psoriasisforeningen

Sponsorat

Støtte til opgradering og revidering af Psoriasisforeningens
hjemmeside
www.psoriasis.dk

af patientvejlerkurset for
MB's lokale bestyrelse.
MB: Gennemføre kurset
Pfizer: Økonomisk støtte til
gennemførelse
af dagsmødet
for patienter og
pårørende
samt fagpersoner fra Næsted
og omegn.
AEF: Gennemføre arrangementet
Pfizer: Økonomisk støtte til
gennemførelse
af informationsmødet for
patienter fra
Fyn og Sønderjylland samt
fagpersoner.
AEF: Gennemføre arrangementet.
Pfizer: Økonomisk støtte til
udvikling af og
opdatering af
www.psoriasis.dk

01.03.2020 01.05.2020

21.300 kr.

N/A

01.03.2020 01.05.2020

12.900 kr.

N/A

13.11.2019 31.12.2020

37.500 kr.

N/A
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Pfizer ApS

CCFs børneprojekt "Vi er her
for dig"

Colitis-Crohn
Foreningen

Sponsorat

Pfizer ApS

Hjernen er hovedsagen

Hjernesagen og
Pfizer/BMS alliancen

Sponsorat/donation

Pfizer ApS

Nordisk eksem- Atopisk Eksem
samarbejdsForening (AEF)
møde i Helsing- og Pfizer
fors en weekend i april
2020

Sponsorat

Pfizer ApS

Medlemsmøde
Hypofysenetværket

Sponsorat

Hypofysenetværket og Pfizer

Støtte til CCFs
børneprojekt
"Vi er her for
dig" for at gøre
en forskel for
børn med IBD
og deres forældre
Støtte til kampagnen "De 6
hjerneråd"
Støtte til Atopisk Eksem
Forening til
gennemførelse
af et nordisk
møde med deltagelse af tilsvarende eksemforeninger
fra Norge, Sverige og Finland
med henblik på
fremtidigt samarbejde indenfor eksemområdet.
Støtte til afholdelse af møde,
hvor man øn-

Psoriasisforeningen: Gennemføre projektet
Pfizer: Økonomisk støtte til
CCFs børneprojekt "Vi er her
for dig"
CCF: Gennemføre børneprojektet
Pfizer/BMS alliancen: Økonomisk støtte til
kampagnen
Pfizer: Økonomisk støtte til
rejseudgifter
og hotelovernatning ifm. det
nordiske samarbejdsmøde.
AEF: Gennemføre mødet.

Økonomisk
støtte til 2
speakere som
kommer til mødet. En læge og

14.11.2019 31.12.2020

37.000 kr.

N/A

15.11.2019 31.12.2020

300.000 kr.

N/A

27.11.2019 01.05.2020

11.800 kr.

N/A

30.03.2019

25.000 kr.

N/A
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Pfizer ApS

Danmarks Bløderforenings
årsmøde

Danmarks Bløderforening og
Pfizer

Sponsorat

Pfizer ApS

Sjældne Dagen
2020

Sjældne Diagnoser og Pfizer

Sponsorat

Pfizer ApS

Danmarks Bløderforenings
Nordisk møde

Danmarks Bløderforening og
Pfizer

Sponsorat

Roche A/S

International
Colitis-Chrohn
Exchange Expe- Foreningen
rience for PaRoche A/S
tient Organisations (IEEPO)
5. – 7. marts
2019

Uddannelse og
netværk

sker at uddanne patienter.
Støtte til afholdelse af møde,
hvor man ønsker at uddanne patienter.
Støtte til en offentlig march
der afholdes i
Århus i forbindelse med
Sjældne Dagens
årsdag den 29.
feb. 2020
Støtte til afholdelse af nordisk møde,
hvor man ønsker at styrke
samarbejdet og
vidensdele på
tværs af landegrænser.
Deltagelse på
IEEPO 2019.

en hjerneforsker.
Økonomisk
støtte til hotel
og mad.

27.04.2019 –
28.04.2019

25.000 kr.

N/A

Økonomisk
støtte til indkøb af paraplyer med
sjældne dagens
logo på.

29.02.2020

62.500 kr.

N/A

Økonomisk
støtte til afholdes af selve
mødet. Lokaleleje, mad, speaker mm

15.11.2019 –
17.11.2019

34.728,75 kr.

N/A

6.029 kr.

Ej relevant.

Virksomheden 5. – 7. marts
afholder udgif- 2019.
ter til transport, ophold for
forplejning under IEEPO.
Organisationen
deltager i IEEPO.
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Roche A/S

Poster til Inter- Danmarks Blønational Exderforening
change Experi- Roche A/S
ence for Patient
Organisations
(IEEPO) 5. – 7.
marts 2019

Uddannelse og
netværk

Udarbejdelse af
poster til præsentation på IEEPO 2019.

Roche A/S

International
Danmarks BløExchange Expe- derforening
rience for PaRoche A/S
tient Organisations (IEEPO)
5. – 7. marts
2019

Uddannelse og
netværk

Deltagelse i
konferencen
(IEEPO).

Roche A/S

Danmarks Bløderforenings
Forsknings- og
Støttefond

Danmarks Bløderforening
Roche A/S

Donation til
fond

Økonomisk
støtte til Danmarks Bløderforenings
Forsknings- og
Støttefond.

Roche A/S

Danmarks Bløderforenings
årsmøde 2019

Danmarks Bløderforening
Roche A/S

Konference

Afholdelse af
Danmarks Bløderforenings
årsmøde.

Roche A/S

Danmarks Bløderforenings

Danmarks Bløderforening
Roche A/S

Konference

Økonomisk
støtte til Dan-

Virksomheden
yder økonomisk støtte til
udarbejdelse af
poster.
Organisationen
præsenterer
posteren på IEEPO.
Virksomheden
afholder udgifter til transport
og ophold under IEEPO.
Organisationen
deltager i IEEPO.
Virksomheden
støtter Forsknings- og Støttefonden.
Organisationen
uddeler Forsknings- og Støttefondens midler.
Virksomheden
støtter Danmarks Bløderforenings årsmøde 2019
Organisationen
afholder årsmødet.
Virksomheden
støtter Dan-

20. februar – 7.
marts 2019.

10.125 kr.

Ej relevant.

5. – 7. marts
2019.

6.029 kr.

Ej relevant.

15. april – 31.
december
2019.

4.000 kr.

Ej relevant.

27. – 28. april
2019.

25.000 kr.

Ej relevant.

4. – 6. oktober
2019

12.920 kr.

Ej relevant.
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deltagelse i
EHC 2019

marks Bløderforenings deltagelse i EHC
2019.

Roche A/S

Danmarks Bløderforenings
afholdelse af
nordisk møde
2019

Danmarks Bløderforening
Roche A/S

Konference

Økonomisk
støtte til afholdelse af møde
for de nordiske
bløderforeninger.

Roche A/S

International
Exchange Experience for Patient Organisations (IEEPO)
5. – 7. marts
2019

Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
Roche A/S

Uddannelse og
netværk

Deltagelse i
konferencen
(IEEPO).

Roche A/S

Breast Cancer
Patient Group
Forum 2019

Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
Roche A/S

Uddannelse og
netværk

Deltagelse i
Breast Cancer
Patient Group
Forum 2019.

marks Bløderforenings deltagelse ved EHC
konferencn
økonomisk.
Organisationen
deltager på
konferencen.
Virksomheden
støtter Danmarks Bløderforenings deltagelse nordiske
møde økonomisk.
Organisationen
afholder mødet.
Virksomheden
afholder udgifter til transport
og ophold under IEEPO.
Organisationen
deltager i IEEPO.
Virksomheden
afholder udgifter til transport
og ophold under Breast Cancer Patient
Group Forum
2019.
Organisationen
deltager i ovennævnte møde

15. – 17. november 2019.

20.000 kr.

Ej relevant.

5. – 7. marts
2019.

6.651 kr.

Ej relevant.

11. – 12. juni
2019.

14.504 kr.

Ej relevant.
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Roche A/S

Nordisk møde
for brystkræftorganisationer

Dansk Brystkræft Organisation (DBO)
Roche A/S

Uddannelse og
netværk

Deltagelse i
Nordisk møde
for brystkræftorganisationer.

Roche A/S

Nordisk møde
for brystkræftorganisationer

Den Færøske
Kræftforening
Roche A/S

Uddannelse og
netværk

Deltagelse i
Nordisk møde
for brystkræftorganisationer.

Roche A/S

Netværksmøder for patienter med IPF og
deres pårørende

Lungeforeningen
Roche A/S

Uddannelse og
netværk

Afholdelse af to
netværksmøde
for IPF patienter og deres pårørende.

Roche A/S

Abonnement
på fagmedie

LYLE
Roche A/S

Faglig information og kompetenceløft

Støtte LyLes
abonnement på

Virksomheden
støtter Dansk
Brystkræft Organisations
(DBO)
deltagelse i
nordisk møde
for brystkræftorganisationer.
Organisationen
deltager i ovennævnte møde.
Virksomheden
støtter Den Færøske Kræftforenings
deltagelse i
nordisk møde
for brystkræftorganisationer.
Organisationen
deltager ovennævnte møde.
Virksomheden
yder en økonomisk donation
til afholdelse af
netværksmøder for IPF patienter og deres
pårørende.
Organisationen
afholder to møder.
Virksomheden
yder økonomisk støtte til

30. – 31. august
2019.

8.338 kr.

Ej relevant.

30. – 31. august
2019..

12.938 kr.

Ej relevant.

1. oktober
2019 – 1. juli
2020.

60.000 kr.

Ej relevant.

15. august
2019 – 15. februar 2020.

6.187,50 kr.

Ej relevant.
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Dagens
Pharma.

Roche A/S

Abonnement
på fagligt medie

Roche A/S

Roche A/S

LYLE
Roche A/S

Faglig information og kompetenceløft

Støtte LyLes
abonnement på
fagmediet MedWatch.

Udvikling af ny- LYLE
hedsbrev via
Roche A/S
MailChimp

Medlemskommunikation

Støtte til udvikling af LYLEs
nyhedsbrev til
medlemmerne
via MailChimp.

International
PatientforeninExchange Expe- gen Lungekræft
rience for PaRoche A/S
tient Organisations (IEEPO)
5. – 7. marts
2019

Uddannelse og
netværk

Deltagelse i
konferencen
(IEEPO).

abonnement på
fagmediet Dagens Pharma.
Organisationen
tegner abonnement.
Virksomheden
yder økonomisk støtte til
at abonnere på
fagmediet MedWatch.
Organisationen
tegner abonnement.
Virksomheden
forpligter sig til
at yde økonomisk støtte til
at udvikle nyhedsbrev til
foreningens
medlemmer.
Organisationen
forpligter sig til
at anvende den
økonomiske
støtte til udvikling af nyhedsbreve.
Virksomheden
afholder udgifter til transport
og ophold under IEEPO.

10. december
2019 – 15. december 2020.

6.200 kr.

Ej relevant.

10. december
2019 – 1. april
2020.

24.375 kr.

Ej relevant.

5. – 7. marts
2019.

6.029 kr.

Ej relevant.
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Roche A/S

Annoncering og Patientforeninmarkedsføring gen Lungekræft
af PatientforRoche A/S
eningen Lungekræfts pjece
om palliation.

Patientrettet
information

Donation til annoncering og
markedsføring
af pjece om palliation.

Roche A/S

Genoptryk af
”Din egen
håndbog – om
lungekræft”

Patientforeningen Lungekræft
Roche A/S

Patientinformation

Donation til
genoptryk af
”Din egen
håndbog – om
lungekræft”

Roche A/S

International
Lungekræftdag

Patientforeningen Lungekræft
Roche A/S

Information og
kommunikation

Donation til afholdelse af International
Lungekræftdag2019

Organisationen
deltager i IEEPO.
Virksomheden
forpligter sig til
at give en donation til annoncering og
markedsføring
af pjece om palliation.
Organisationen
forpligter sig til
at afholde førnævnte aktivitet.
Virksomheden
forpligter sig til
at give en donation til genoptryk af ”Din
egen håndbog –
om lungekræft”. Organisationen forpligter sig til at
afholde førnævnte aktivitet.
Virksomheden
forpligter sig til
at give en donation til afholdelse af International Lungekræftdag2019.

1. marts – 30.
september
2019.

35.086 kr.

Ej relevant.

23. januar – 31.
marts 2019.

57.600 kr.

Ej relevant.

18. – 19. november 2019.

10.000 kr.

Ej relevant.
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Roche A/S

Pårørendedagen 2019

Pårørendeforeningen
Roche A/S

Roche A/S

Floodlight app i
forskningsprojekt

Scleroseforeningen
Roche A/S

Roche A/S

Roche A/S

Opdatering af
mobilt MS-PRO
skema

Organisationen
forpligter sig til
at afholde førnævnte aktivitet.
Information og Gennemførelse Virksomheden
kommunikaaf survey samt
forpligter sig til
tion
afholdelse af
at give en doPårørendedanation til gengen 2019.
nemførelse af
survey og afholdelse af Pårørendedagen
2019. Organisationen forpligter sig til at
afholde førnævnte aktiviteter.
Information om Anvendelse og
Virksomheden
håndtering af
test af Floodforpligter sig til
sygdom
light app i TRE at give en do(Tension and
nation til gentrauma releanemførelse af
sing exercises)- forskningsproforskningspro- jektet. Organijekt
sationen forpligter sig til at
gennemføre
forskningsprojektet.
ScleroseforInformation om Økonomisk
eningen
håndtering af
støtte til tilpasRoche A/S
sygdom
ning og opdatering af MS-PRO
skema til brug

16. januar – 5.
februar 2019.

45.000 kr.

Ej relevant.

1. januar – 31.
december
2019.

100.000 kr.

Ej relevant.

Virksomheden
forpligter sig til
at støtte opdateringen af det
mobile MS-PRO

15. august – 30.
september
2019.

140.000 kr.
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på mobiltelefon.

Roche A/S

Roche A/S

Kvantitativ og
kvalitativ kortlægning af
NMOSD i Danmark

Scleroseforeningen
Roche A/S

Information om Økonomisk
håndtering af
støtte til en
sygdom
kvantitativ og
kortlægning af
NMOSD i Danmark.

Roche A/S

Roche A/S

Kvalitativ evaluering af brugen af Floodlight

Scleroseforeningen
Roche A/S

Sanofi A/S

Cykelnerven
2019

Sclerose-foreningen

Sponsorat

Sanofi A/S

Folkemødet
2019

Sclerose-foreningen

Sponsorat

Information om Økonomisk
håndtering af
støtte til kvalisygdom
tativ evaluering
af brugen af appen Floodlight i
TRE (Tension
and trauma releasing exercises)-forskningsprojekt
Et cykelløb, der Virksomheden
fremmer kend- forpligter sig til
skabet til MS
at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.
Skabe debat på Virksomheden
Folkemødet
forpligter sig til

skema. Organisationen forpligter sig til at
opdatere MSPRO skemaet.
Virksomheden
forpligter sig til
at støtte kortlægning af
NMOSD.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
kortlægningen
af NMOSD
Virksomheden
støtter evalueringsprojektet.
Organisationen
gennemfører
den kvalitative
evaluering af
Floodlight.

13. november
2019– 15. februar 2020.

103.000 kr.

6. december
2019– 15. februar 2020.

80.000 kr.

13.-16.06.2019

37.500

N/A

16.06.2019

75.000

N/A
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2019 om kognitive udfordringer ved sclerose

Sanofi A/S

Internationalt
Fabry møde

Fabry Patientforeningen

Sponsorat

Give 10 medlemmer af patientforeningen
mulighed for at
tilegne sig
mere viden på
det internationale Fabry
møde

Sanofi A/S

Gaucher Patientforening

Gaucher Patientforeningen

Sponsorat

Giver Gaucher
patienter og
deres familier
mulighed for at
deltage på det
Nordisk/Baltiske Gaucher
møde

Sanofi A/S

“Diabetestopmøde”

Diabetesforeningen

Sponsorat

The meeting
will focus on
relevant topics
with the field of
diabetes such
as – The quality
of treatment,
the future aspects of diabetes treatment

at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.
Virksomheden
forpligter sig til
at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.

23-26.05.2019

15.000

Virksomheden
forpligter sig til
at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.

05.-07.04.2019

173.683

To arrange “Diabetestopmøde” on the
yearly peoples
meeting on
Bornholm. The
meeting will be
arranged by Diabetesforeningen

The date of the
meeting is June
15th.

40.000

N/A

ingen
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Sanofi A/S

Seksualitet og
sclerose

Sclerose.info

Sponsorat

Sanofi A/S

MS Bike Challenge 2019

Scleroseforeningen

Sponsorat - velgørenhed

in Denmark
and many
more. The
overall purpose
with the “Diabetestopmødet” is to
create a political focus on diabetes treatment and the
national plan of
action and
what it potentially can do.
Finansiel støtte
til projekt om
seksualitet og
sclerose (webinar og folder) til MS patienter. Webinaret lægges efterfølgende på
foreningens
YouTube kanal.
Velgørende bidrag og deltagelse i MS Bike
Challenge 2019

together with
three partners.

Virksomheden
forpligter sig til
at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.

Sommer 2019

22.000

N/A

Virksomheden
forpligter sig til
at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.

04.-05.05.2019

25.000

N/A
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Sanofi A/S

Disease awareness World AD
Day 2019

Atopiek Eksem
Forening

Sponsorat

Sanofi A/S

Sjældne Diagnoser 2019

Sjældne Diagnoser

Sponsorat

Sanofi A/S

Projekt Patient
og pårørende
inddragelse

PROPA

Sponsorat

Shire Denmark A/S

Rare Diseases
Denmark’s
Round Table
Forum

Shire Denmark
A/S and
Sjældne Diagnoser

The Round Table Forum 2-3
times a year

Fremme patienternes viden
om AD

Forening: Udvikling af informationsindsats
sammen med
bureau. Sanofi:
sponsor
Skabe mere vi- Virksomheden
den om sjældne forpligter sig til
sygdomme
at yde en donation til projektet.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.
Projekt for
Virksomheden
støtte og videforpligter sig til
reuddannelse
at yde en donaaf pårørendere- tion til projekpræsentanter
tet.
og patientstøt- Organisationen
ter
forpligter sig til
at gennemføre
projektet.
Raise awareKnowledge
ness of rare
sharing, updiseases and to dates in Rare
strengthen the Diseases area
voice of paon a national,
tients and rela- Nordic and Eutives
ropean level.
afflicted by
rare diseases.
This is done
through cooperation on

September-oktober 2019

111.250

Ingen

Hele 2019

12.500

N/A

01.11. 31.12.2019

80.000

N/A

Yearly starting
from January 1
– December
2019

12.500 DKK

None
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Shire Denmark
A/S

Gaucher Association Denmark

Shire Denmark
A/S and Gaucher Association Denmark

Nordic-Baltic
Gaucher Patient and Families Meeting

Shire Denmark
A/S

ADHD Foreningen

Shire Denmark
A/S and ADHD
Foreningen

Efterårskonference 2019

Shire Denmark
A/S

Danmarks Bløderforening

Shire Denmark
A/S and Danmarks Bløderforening

Nordic meeting

Shire Denmark
A/S

Rare Disease
Day 2020

Shire Denmark
A/S and

Rare disease
Day 2020

problem areas
of common
interest.
3-day educational meeting
for patients
and families
with Gaucher
Disease.

Meeting arranged by the
Patient organisation. The primary topic of
the meeting is
children and
young people.
Nordic meeting
arranged by
the Patient organisation. The
focus of the
meeting are to
strenghten
know how and
cooperation between Nordic
countries.
Raise awareness of rare
diseases and

The fundings is
to contribute to
the cost of arranging the
meeting which
will focus on
the topic of
”What do we
and what don’t
we know about
Gaucher Disease”.
The fundings is
to contribute to
the cost of arranging the
meeting.

April 5-7, 2019

209.146 DKK

None.

October 24,
2019

50.000 DKK

None.

The fundings is
to contribute to
the cost of arranging the
Nordic meeting.

November 1517, 2019

28.158 DKK

None.

Raising awareness of Rare
Diseases area

February 29.
2020

50.000 DKK

None
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Sjældne Diagnoser

Shire Denmark
A/S

HAE Scandinavian conference

Shire Denmark
A/S and HAE
Scandinavia

HAE Scandinavia: 2019 Scandinavian Conference - Oslo

Takeda
Pharma A/S

20 års jubilæums-weekend

Afholdelse af
jubilæumsweekend

Takeda
Pharma A/S

Udarbejdelse af
bog om lungekræft til børn

Takeda Pharma
A/S &
Dansk Myelomatose- Forening
Takeda Pharma
A/S & Patientforeningen
Lungekræft

Takeda
Pharma A/S

Organisering af
møde på Christiansborg

Takeda Pharma
A/S & Patientforeningen
Lungekræft

Organisering af
møde på Christiansborg

Udarbejdelse af
en bog

breaking the
isolation targeting people
with rare diseases and the
general public,
sponsored by
and for the Patient Organisation.
The purpose of
the conference
is to educate
patients and
care givers
about HAE –
prophylactic
treatment and
care.
Afholdelse af
jubilæumsweekend i anledningen af 20
års jubilæum
Støtten gives til
udarbejdelse af
en bog om lungekræft til børn
i alderen 9-12
år
Støtten gives i
forbindelse
med organiseringen af et
møde på Christiansborg. Patientforeningen

on a national
level.

The fundings is
to contribute to
the cost of arranging the
Scandinavian
meeting.

November 1012, 2019

180.000 DKK

Takeda yder
økonomisk
støtte til Dansk
Myelomatose
Forening
Takeda yder
økonomisk
støtte til Patient-forenigen
Lungekræft

Marts 2019

20.000

Februar-Marts
2019

20.000

Takeda yder
økonomisk
støtte til Patient-forenigen
Lungekræft

August 2019

25.000

None
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Takeda
Pharma A/S

Oplysningskampagne omkring Leukæmi

Takeda Pharma OplysningsA/S & LyLe Pa- kampagne
tient-foreningen for Lymfekræft, Leukæmi
og MDS

Takeda
Pharma A/S

Organisering af
International
Lungekræft dag

Takeda Pharma
A/S & Patientforeningen
Lungekræft

Afholdelse af
en international lungekræft
dag

Takeda
Pharma A/S

Team Rynkeby

Takeda Pharma
A/S og Børnecancerfonden

Aktiviteter der
støtter cancerramte børn

UCB Nordic
A/S

FamilieplanUCB Nordic
lægningsunder- A/S og Gigtforsøgelse Daneningen
mark

Spørgeskemaundersøgelse

ønsker at øge
det politiske fokus på lungekræft og få lungekræft på den
politiske
agenda.
Støtten gives i
forbindelse
med en oplysnings-kampagne omkring
Leukæmi organiseret af Patient-foreningen
Støtten gives til
afholdelse af en
international
dag med fokus
på lungekræft
Støtten gives til
Børnecancerfonden via
Team Rynkeby
Familieplanlægning blandt
patienter, der
lider af gigtsygdom(me)
og/eller psoriasis.

Takeda yder
økonomisk
støtte til LyLe
Patient-foreningen for
Lymfekræft,
Leukæmi og
MDS
Takeda yder
økonomisk
støtte til Patient-foreningen
Lungekræft
Takeda yder
støtte til Patientforeningen
Børnecancerfonden
UCB er ansvarlig for projektet
- patient organisationen rekruttere respondenter til
undersøgelsen

September
2019

20.000

Den 19. november

4.550

2019

40.000

August 2019 til
September
2019 (rekruttering) – Q2 – Q3
2020 overdragelse af publication og datasættet

Ingen direkte
økonomisk
støtte mellem
UCB Nordic
A/S og Gigtforeningen
Værdi (omkostning for UCB:
DKK 110.000
til firma Incentive DK +
DKK 20.000 alt

Når publikationen er blevet
accepteret, vil
Gigtforeningen
få adgang til
hele datasættet
Fixed datasæt
med fri adgang
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UCB Nordic
A/S

UCB Nordic
A/S

Familieplanlægningsundersøgelse Danmark

Familieplanlægningsundersøgelse Danmark

UCB Nordic
A/S
og Psoriasisforeningen

UCB Nordic
A/S og Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew´s

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse

Få indsigt i erfaringer og viden om familieplanlægning
blandt patienter, der lider af
gigtsygdom(me)
og/eller psoriasis

Patientorganisationen rekruttere respondenter til
undersøgelsen,
der udføres af
INCENTIVE og
finanseres af
UCB

August 2019 til
September
2019 (rekruttering) –Q2 – Q3
2020 overdragelse af publication og datasættet

Få indsigt i erfaringer med
og viden om familieplanlægning blandt patienter, der lider af gigtsygdom(me)
og/eller psoriasis.

Patientorganisationen rekruttere respondenter til
undersøgelsen,
der udføres af
INCENTIVE og
finanseres af
UCB.

August 2019 til
September
2019 (rekrutering).
Q2 – Q3 2020
overdragelse af
publication og
datasættet.

efter hvilket
tidsskrift der
accepterer artiklen)
Ingen direkte
økonomisk
støtte mellem
UCB Nordic
A/S og Psoriasisforeningen
Værdi (omkostning for UCB:
DKK 110.000
til firma Incentive DK +
DKK 20.000 alt
efter hvilket
tidsskrift der
accepterer artiklen)
Ingen direkte
økonomisk
støtte mellem
UCB Nordic
A/S og Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew´s
Værdi (omkostning for UCB:
DKK 110.000
til firma Incentive DK +
DKK 20.000 alt
efter hvilket

Når publikationen er blevet
accepteret, vil
Psoriasisforeningen få adgang til hele
datasættet.
Fixed datasæt
med fri adgang

Når publikationen er blevet
accepteret, vil
foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew´s få adgang til hele
datasættet.
Fixed datasæt
med fri adgang
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UCB Nordic
A/S

Donation –
støtte til production af ny video til Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew´s hjemmeside

UCB Nordic
A/S og Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

Donation til
production af
ny video til
hjemmeside

UCB Nordic
A/S

Økonomisk
støtte til en
weekend for
unge som Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew vil deltage i d. 23-24
marts 2019
med 27 personer
Temadag - Fokusgruppe for
sygeplejersker
med særlig interesse for epilepsi

UCB Nordic
A/S og Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

UCB Nordic
A/S og Dansk
Epilepsiforening

UCB Nordic
A/S

tidsskrift der
accepterer artiklen)
DKK 10.000,00

N/A

UCB yder økonomisk støtte,
Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew er ansvarlig for produktion af video

08-03-2019

Unges ”uddannelse” i egen
sygdom med
undervisning i
bl.a. familieplanlægning

Videoerne vil
blive brugt til
nye og eksisterende patienter
med rygsøjlegigt og Morbus
Bechterew for
at forklare forskellen på gigt
typer og hvordan man får
den nødvendige hjælp
Formålet er at
uddanne patienter i deres
egen sygdom
og at de møder
ligesindede

UCB Nordic har
ydet økonomisk støtte,
Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew har selv
stået for arrangement

23-24 marts
2019

DKK 35.000,00

N/A

Tema dag for
sygeplejersker
med særlig interesse for epilepsi

Støtte at der
bliver en udbreden af viden
omkring epilepsi

UCB donerer et 01-03-2019
beløb, mødet
bliver organiseret af ”Fokusgruppe for sygeplejersker”
sammen med
Epilepsiforeningen

DKK 26.110,00

N/A

(EUR3.500,00)
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UCB Nordic
A/S

Økonomisk
støtte til Psoriasisforeningens
kommunikations strategi

UCB Nordic
A/S og Psoriasisforeningen

Økonomisk
støtte til Psoriasisforeningens
kommunikations strategi

UCB Nordic
A/S

Økonomisk
støtte til Dansk
Epilepsiforening til at udbrede viden om
epilepsi og
hjælp til epilepsipatienter

UCB Nordic
A/S og Dansk
Epilepsiforening

Økonomisk
støtte til brochure

UCB Nordic
A/S

Patient håndbog for patienter med SpA
(gigt)

UCB Nordic
A/S og Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

Produktion af
håndbog for at
give gigt patienter større
forståelse af
deres sygdom

UCB Nordic
A/S

Opdatering af
patient App for
patienter med
reumatologiske
sygdomme
”RheumaBuddy”

UCB Nordic
A/S og FNUG Foreningen for
unge med gigt

Økonomisk
støtte til opdatering af App
for patienter
med gigt etc.

Opbygge kommunikations
strategi for
Psoriasisforeningen

UCB yder okonomisk støtte
og modtager en
årsrapport af
resultatet fra
Psoriasisforeningen
Opdatere broUCB yder okochure der hører nomisk støtte
til start pakke
og bidrager
for nye medmed firma logo
lemmer
– Dansk Epilepsiforening producerer og distribuere brochure
Opdatering og
UCB yder økoproduktion af
nomisk støtte
ny patient
til produktion
håndbog
af håndbog,
Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew har ansvar for at få
håndbog produceret

30-06-2019

DKK 15.000,00

N/A

01-08-2019 til
01-08-2021

DKK 12.600,00

N/A

12-12-2019

DKK 15.000,00

N/A

Opgradering af
RheumaBuddy
App

12-12-2019

DKK 15.000,00

N/A

UCB yder økonomisk støtte
FNUG har ansvar for opdatering af App
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