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

samarbejde med patientforeninger mv. i 2017 
 

 
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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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 
organisatione
n modtager.)  
 

AbbVie 
 
 
 

Aktivering del 
2 

De 
Autoimmune 
og AbbVie 

Informationska
mpagne med 
film og flyer 

Gøre 
opmærksom på 
et nyt website  

AbbVie: 
Finansiel støtte 
De 
Autoimmune: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
kampagnen 

Juni-juli 2017 Kr. 60.000 - 
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AbbVie 
 
 
 

De 
Autoimmune 
på Folkemødet 
2017 

De 
Autoimmune 
og AbbVie 

Transportudgif
ter og ophold 
på Folkemødet 
for 
repræsentanter 
fra De 
Autoimmune 

De 
Autoimmunes 
deltagelse i 
Folkemødet 
2017 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
De 
Autoimmune: 
Deltage i 
Folkemødet 
2017 

Juni 2017 Kr. 100.000 - 

AbbVie 
 
 
 

De 
Autoimmune – 
aktiviteter 
2017 

De 
Autoimmune 
og AbbVie 

Informationska
mpagne og 
konkrete 
møder 

Patient 
empowerment- 
og disease 
awareness  

AbbVie: 
Finansiel støtte 
De 
Autoimmune: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
kampagnen  

Maj-oktober 
2017 

Kr. 200.000 - 

AbbVie 
 
 
 

SoMe-
aktivering af 
SeSymptomern
e.dk 

De 
Autoimmune 
og AbbVie 

Indsats på 
Facebook 

Sikre 
opmærksomhe
d til nyt 
website  

AbbVie: 
Finansiel støtte 
De 
Autoimmune: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
indsatsen på 
Facebook 

September-
november 
2017 

Kr. 100.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Kommunikatio
nsindsats om 
autoimmune 
sygdomme 

De 
Autoimmune 
og AbbVie 

PR-indsats  Awareness om 
autoimmune 
sygdomme 

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

November-
december 2017 

Kr. 50.000 - 
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AbbVie 
 
 
 

Etablering af 
idé- og 
erfaringsforum 

FAIM 
(Foreningen for 
Autoimmune 
Sygdomme) og 
AbbVie 

Mødeaktivitet 
og annoncering 
på Facebook 

Etablering af et 
idé- og 
erfaringsforum 
for mennesker 
med 
autoimmune 
sygdomme 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
FAIM: Etablere 
forummet og 
annoncere 

August-
september 
2017 

Kr. 5.000 - 

AbbVie 
 
 
 

INSHU 2017 Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Deltagelse i 
konference 
vedr. HCV 
blandt 
stofbrugere 

Brugernes 
Akademis 
deltagelse i 
INSHU 2017 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Brugernes 
Akademi: 
Deltage i 
INSHU 2017 

September 
2017 

Kr. 37.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Test for HCV til 
Udsatte Legene 
2017 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Testning af 
HCV til Udsatte 
Legene samt 
informationska
mpagne om 
HCV 

Tilbyde 
deltagerne i 
Udsatte Legene 
2017 at blive 
testet for HCV 
samt 
awareness 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Brugernes 
Akademi: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
projektet 

Juni-september 
2017 

Kr. 129.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Videoprojekt 
om symptomer 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Produktion af 
videofilm om 
HCV 

Gøre 
nuværende og 
tidligere 
stofmisbrugere 
opmærksomme 
på 
symptomerne 
på HCV 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Brugernes 
Akademi: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
produktionen 
af filmen 

September-
november 
2017 

Kr. 55.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Kommunikatio
nsindsats om 
hepatitis C 

Brugernes 
Akademi og 
AbbVie 

Kommunikatio
nsindsats i 
forbindelse 
med planlagt 
test-event 

Awareness om 
HCV  

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Brugernes 
Akademi: 
Samarbejde 

November 
2017-januar 
2018 

Kr. 32.500 - 
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med den 
eksterne 
leverandør om 
indsatsen 

AbbVie 
 
 
 

Støtte til 
arrangement 
vedr. oplysning 
om og test for 
Hepatitis C og 
HIV målrettet 
etniske 
minoriteter 
bosat i 
Danmark 

AIDS-Fondet og 
AbbVie 

Informationsar
rangement om 
HIV og HCV 
med tilbud om 
test 

Oplyse etniske 
minoriteter i 
Danmark om 
HCV og HIV 
samt tilbyde 
testning 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
AIDS-Fondet: 
Planlægge og 
afholde 
eventen 

December 
2017-august 
2018 

Kr. 89.906 - 

AbbVie 
 
 
 

Oplysningsakti
viteter til 
bekæmpelse af 
HCV 

Leverforeninge
n 

Oplysningsakti
viteter om HCV 

Oplysningsakti
viteter om HCV 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Leverforeninge
n: Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
indsatsen 

Juni-september 
2017 

Kr. 35.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Info- og 
debatmøde i 
Aalborg 

Dansk Hepatitis 
Forening 

Informationska
mpagne om 
info- og 
debatmøde 
omhandlende 
HCV  

Oplysning om 
info- og 
debatarrangem
entet 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Dansk 
Hepatitis 
Forening: 
Afholde og 
markedsføre 
arrangementet 

Januar 2017 Kr. 7.500 - 

AbbVie 
 
 
 

Afholdelse af 
høvdingeboldt
urnering som 
led i 
opmærksomhe
d omkring 
hepatitis C 

Landsforeninge
n af 
VæreSteder 
(LVS) 

Afholdelse af 
en 
høvdingeboldt
urnering til 
Udsatte Legene 

Informere om 
og teste for 
HCV i 
forbindelse 
med 
turneringen 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
LVS: Afholde 
høvdingeboldt
urneringen 

April-august 
2017 

Kr. 60.000 - 
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AbbVie 
 
 
 

Europæisk 
version af 
EHSF-folder 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Udarbejdelse af 
en europæisk 
udgave af en 
eksisterende 
HS-folder 

Udvikle en 
europæisk 
version af den 
danske EHSF-
folder 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
folderen 

Juni-juli 2017 Kr. 76.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Awareness om 
HS 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Awareness på 
Facebook 

Styrke 
Patientforening
en HS 
Danmarks 
tilstedeværelse 
på de sociale 
medier 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
kampagnen 

Juni 2017 Kr. 26.300 - 

AbbVie 
 
 
 

HS Awareness 
Network 2017-
2018 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Deltagelse i HS-
netværk 

Styrke den 
generelle 
awareness 
omkring 
sygdommen HS 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Deltagelse i 
relevante 
netværksmøde
r 

Maj 2017-
december 2018 

Kr. 0 Virksomheden 
har sendt 
invitationen 
til netværket 
videre til 
foreningen 

AbbVie 
 
 
 

HS-aktiviteter 
2017 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Oplysningsinds
ats 

Udvikling af 
oplysningsinds
ats 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
plan og 
materiale 

Marts-
december 2017 

Kr. 324.468  - 

AbbVie 
 
 

Lancering af 
EHSF-folderen 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Awareness via 
Facebook og 
hjemmeside 

Skabe 
opmærksomhe
d på EHSF-

AbbVie: 
Finansiel støtte 

August-
september 
2017 

Kr. 50.600 - 
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 folderen i 
forbindelse 
med 
lanceringen  

HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
kampagnen 

AbbVie 
 
 
 

Survey ifm. 
Lægedage 2017 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Spørgeskemau
ndersøgelse 

Sætte fokus på 
HS-patienters 
erfaringer med 
egen læge vha. 
en 
spørgeskemau
ndersøgelse 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
undersøgelsen 

September 
2017 

Kr. 25.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Færdiggørelse 
af engelsk 
version af 
EHSF-folder 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Færdiggørelse 
af folder 

Færdiggøre 
den engelske 
udgave af den 
danske EHSF-
folder 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
færdiggørelsen 
af folderen 

Oktober-
december 2017 

Kr. 90.119 - 

AbbVie 
 
 
 

Mød din HS-
ekspert 2018 – 
afklaringsfase 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Afklarende 
undersøgelse 
om 
oplysningsinds
ats 

Afklare om en 
oplysningsinds
ats "Mød din 
HS-ekspert" 
kan 
gennemføres 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
kampagneafkla
ringen 

Oktober-
december 2017 

Kr. 25.050 - 

AbbVie 
 
 
 

Oplysningsmat
eriale til 
Lægedage 2017 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Print af 
materiale samt 
data fra 
Danmarks 
statistik 

Sponsorere 
materiale til 
patientforening
en ifm. 
Lægedage 2017 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Deltage i 

November 
2017 

Kr. 18.932 - 
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Lægedage med 
materialet 

AbbVie 
 
 
 

Kommunikatio
nsindsats ifm. 
Lægedage 2017 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Kommunikatio
nsindsats 

Kommunikatio
nsindsats ifm. 
Lægedage 2017 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udarbejdelsen  

November 
2017 

Kr. 25.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Transportrefus
ion ifm. 
workshop 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Refusion af 
transportudgift
er 

Refundere 
transportudgift
er ifm. 
foreningens 
deltagelse i en 
workshop og 
forberedelse 
hertil 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Deltagelse i 
workshoppen 
med to 
personer 

November-
december 2017 

Kr. 2.365 - 

AbbVie 
 
 
 

Kommunikatio
nsindsats til 
gastropatienter 

Patientforening
en HS Danmark 
og AbbVie 

Kommunikatio
nsindsats 

Gøre 
gastropatienter 
opmærksomme 
på HS og 
symptomer 
herpå 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
HS Danmark: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
indsatsen  

December 
2017 

Kr. 35.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Kommunikatio
nsindsats 

LyLe og AbbVie Produktion af 
en artikelserie 

Donation til 
LyLe’s 
medlemsblad 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
LyLe: Udgive 
artikelserien i 
foreningens 
medlemsblad 

Marts-
december 2017 

Kr. 40.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Jubilæums- og 
temaweekend 

LyLe og AbbVie Afholdelse af et 
arrangement 

Afholdelse af 
LyLe’s 
jubilæums- og 
temaweekend 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
LyLe: Afholde 
jubilæums- og 
temaweekend 

Juli-oktober 
2017 

Kr. 90.000 - 



9 
 

AbbVie 
 
 
 

Regionalt 
temamøde i 
Roskilde 

LyLe og AbbVie Møde Afholdelse af et 
regionalt 
temamøde i 
Roskilde 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
LyLe: 
Arrangere og 
afholde mødet 

Marts-
november 
2017 

Kr. 99.500 - 

AbbVie 
 
 
 

Digitalt 
læringssite om 
Parkinson 

Parkinsonforen
ingen og 
AbbVie 

Udvikling af et 
digitalt 
læringssite 

Udvikling af et 
digitalt 
læringssite til 
Parkinsonpatie
nter og 
pårørende 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Parkinsonforen
ingen: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
sitet 

Maj-november 
2017 

Kr. 460.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Informationsm
ateriale i 
forbindelse 
med årsmøde 

Parkinsonforen
ingen og 
AbbVie 

Udvikling af 
informationsm
ateriale 

Udvikle 
informationsm
ateriale til 
årsmøde 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Parkinsonforen
ingen: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
materialet 

Juni 2017 Kr. 18.863,75 
 

- 

AbbVie 
 
 
 

Parkinsonkoor
dinator-
uddannelse 

Parkinsonforen
ingen og 
AbbVie 

Kursus Uddanne 20 
sundhedsfaglig
e kommunalt 
ansatte som 
Parkinsonkoor
dinatorer 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Parkinsonforen
ingen: Afholde 
kurset 

Januar-maj 
2017 

Kr. 164.903,20 
 

- 

AbbVie 
 
 
 

Debat på 
Folkemødet 

Patientforening
en Lungekræft 
og AbbVie 

Debat Afholde en 
debat om 
patientinddrag
else fra et 
patientperspek
tiv på 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Patientforening
en Lungekræft: 
Samarbejde 
med den 

Juni 2017 Kr. 25.000 - 
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Folkemødet 
2017 

eksterne 
leverandør om 
planlægningen 
og afholdelsen 
af debatten 

AbbVie 
 
 
 

Donation til 
Psoriasisforeni
ngens 
Sommerlejr 

Psoriasisforeni
ngen og AbbVie 

Donation Donere et 
beløb til 
Psoriasisforeni
ngens 
sommerlejr til 
uddannelsesakt
iviteter 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Psoriasisforeni
ngen: Bruge 
donationen på 
uddannelsesakt
iviteter af børn, 
unge og deres 
familier 

Juli 2017 Kr. 3.750 - 

AbbVie 
 
 
 

Psoriasisgigt-
kampagne 
2017 

Psoriasisforeni
ngen og AbbVie 

Informationska
mpagne 

Udvikle en 
informationska
mpagne om 
psoriasisgigt til 
Facebook 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Psoriasisforeni
ngen: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
udviklingen af 
kampagnen 

Marts-juni 
2017 

Kr. 75.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Ventetider i 
Region 
Nordjylland 

Psoriasisforeni
ngen og AbbVie 

Kommunikatio
nsindsats og 
møder 

Vurdering af 
ulighed i 
adgang til 
dermatologiske 
behandlinger i 
Region 
Nordjylland 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Psoriasisforeni
ngen: 
Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
projektet 

Marts-juni 
2017 

Kr. 75.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Udsendelse af 
to 
Informationska
mpagner 

Psoriasisforeni
ngen og AbbVie 

Informationska
mpagne 

Udsende to 
kampagner fra 
Psoriasisforeni

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Psoriasisforeni
ngen: Udsende 

Oktober-
november 
2017 

Kr. 8.000 - 
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ngen til danske 
dermatologer 

de to 
kampagner 

AbbVie 
 
 
 

Pårørende i 
Danmark på 
Folkemødet 
2017 

Pårørende i 
Danmark og 
AbbVie 

Materiale, 
transportudgift
er og ophold på 
Folkemødet for 
repræsentanter 
fra Pårørende i 
Danmark 

deltagelse i 
Folkemødet 
2017 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Pårørende i 
Danmark: 
Deltage i 
Folkemødet 
2017 

Juni 2017 Kr. 25.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Danmarks 
Pårørendedag 
2. februar 2017 

Pårørende i 
Danmark og 
AbbVie 

Kommunikatio
nsindsats ifm. 
Pårørendedag 

Kommunikatio
nsindsats ifm. 
Pårørendedag 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Pårørende i 
Danmark: 
Afholde 
arrangementet 

Februar 2017 Kr. 50.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Awareness om 
autoimmune 
sygdomme 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew og 
AbbVie 

Produktion af 
artikelserie 

Donation til 
foreningens 
medlemsblad 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew: 

Februar-
december 
2017- 

Kr. 50.850 - 

AbbVie 
 
 
 

Weekendkursu
s for 
nydiagnosticer
ede 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew og 
AbbVie 

Weekendkursu
s 

Støtte 
afholdelsen af 
et 
weekendkursu
s for 
medlemmer af 
foreningen, der 
er 
nydiagnosticer
ede med 
rygsøjlegigt/M
B 

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew: 
Afholde 
weekendkurset 

August 2017 Kr. 25.000 - 

AbbVie 
 
 
 

Awareness om 
uveitis  

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 

Produktion af 
artikel 

Donation til 
foreningens 
medlemsblad  

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 

November-
december 2017 

Kr. 25.000 - 
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Bechterew og 
AbbVie 

Morbus 
Bechterew: 
Udgive artiklen 
i foreningens 
medlemsblad 

AbbVie 
 
 
 

Produktion af 
film om 
autoimmune 
sygdomme   

Gigtramte 
Børns 
Forældreforeni
ng og AbbVie 

Produktion af 
film  

Producere en 
film om 
autoimmune 
sygdomme   

AbbVie: 
Finansiel støtte 
Gigtramte 
Børns 
Forældreforeni
ng: Samarbejde 
med den 
eksterne 
leverandør om 
produktion af 
filmen  

November-
december 2017 

Kr. 77.100 - 

 
ALK-Abelló 
Nordic A/S 
 
 

SNOT OR NOT 
2017 

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

Awareness 
kampagne, som 
er sponsoreret 
af flere firmaer 
heriblandt ALK 
Nordic A/S. 
Kampagnen 
består af 
information og 
awareness i 
medier, ud til 
hospitaler og 
speciallægeklin
ikker, som kan 
rekvirere 
kampagnemate
rialet og 
deltage i event, 
hvis ønsket. 

Kampagnens 
mål er at skabe 
fokus på 
pollenallergi, 
høfeber og 
pollenastma, så 
mennesker 
med høfeber 
kender 
sammenhænge
n. 

ALK har 
betalt et 
kontant beløb 
til Astma-
Allergi 
Danmark, 
som har stået 
for 
udarbejdelse 
af 
kampagnen, 
samt kontakt 
til de 
forskellige 
leverandører 
og 
samarbejdspa
rtnere 
herunder 
medier og 
fagpersoner 

Samarbejdet 
skal afvikles i 
perioden 
foråret 2017 – 
eventen er 2. 
maj 2017. 

100.000 DKK 
til 
kampagnemate
rialer, honorar 
af 
læger/sygeplej
ersker på selve 
dagen, hvor der 
priktestes og 
måles 
lungefunktion. 

Priktestning 
bestående af 3 
basis paneler 
a 10 
allergener 
inklusiv 
positiv og 
negativ 
kontrol værdi 
8.833 DKK 
(GIP),  
1.000 
lancetter til en 
samlet 
økonomisk 
værdi a (735 
DKK), 2 Jext® 
adrenalin 
penne 300 
mkg værdi 
(895 AIP pris). 
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på hospitaler 
og privat 
praksis. 

ALK-Abelló 
Nordic A/S 
 
 
 
 

Allergikaravan
en 

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

Allergikaravan
en er en 
awareness 
kampagne i 
forbindelse 
med 
Folkemødet, 
som også 
inkluderer en 
politisk debat 
om de 
udfordringer, 
der er i 
Danmark med 
mangel på 
speciallæger. 
 
Kampagnen 
tilbyder 
deltagere på 
Folkemødet at 
få en dialog 
med Astma-
Allergi 
Danmark 
omkring 
allergi, samt en 
snak med en 
speciallæge, og 
ved mistanke 
om allergi eller 
astma tilbydes 
en 
lungefunktions

Målet er at 
skabe 
awareness på 
livsvilkår og 
livskvalitet hos 
mennesker 
med astma og 
allergi. 
Herunder 
patientens 
mulighed for 
tidlig og 
korrekt 
diagnose og 
behandling. 
 
At sætte fokus 
på manglen af 
speciallæger, 
og dermed 
lange 
ventetider for 
udredning og 
behandling. 

Omkostningern
e i forbindelse 
med den 
praktiske del af 
eventen 
afholdes 
direkte af ALK 
til 
leverandørerne
, herunder leje 
af lokaler samt 
levering og 
produktion af 
diverse 
materialer, som 
er udarbejdet 
af 
AbjørnJensen 
Kommunikatio
n og godkendt 
af Astma-
Allergi 
Danmark.  
 
Astma-Allergi 
Danmark 
varetager via 
Morten Asbjørn 
Jensen kontakt 
ved evt. brug af 
politikere og 
priktest-event 
samt kontakt til 
og aflønning af 

Samarbejdet 
skal afvikles i 
perioden 16. -
19. juni 2017 
på Folkemødet 
på Bornholm. 

ALK yder et 
økonomisk 
bidrag på 
230.000 DKK   

Priktestning 
bestående af 3 
basis paneler 
a 10 
allergener 
inklusiv 
positiv og 
negativ 
kontrol værdi 
8.833 DKK 
(GIP),  
1.000 
lancetter til en 
samlet 
økonomisk 
værdi a (735 
DKK), 2 Jext® 
adrenalin 
penne 300 
mkg værdi 
(895 AIP pris). 
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måling og/eller 
en priktest. 

deltagende 
HCP. Morten 
Asbjørn Jensen 
fra 
AbjørnJensen 
Kommunikatio
n står for 
projektledelsen
. Astma-Allergi 
Danmark står 
for rådgivning 
af 
forbipasserend
e borgere på 
eventdagen. 
Desuden er det 
alene Astma-
Allergi 
Danmark, der 
varetager 
kontakt til 
presse, blogger 
mm. 

Almirall 
 
 

Aftale 
vedrørende 
PsoBørn-
pakken 

Almirall og 
Psoriasisforeni
ngen 

Donation Opstart af 
Projekt 
PSOBørn-
pakken, som 
har til formål at 
informere børn 
med psoriasis 
og deres 
forældre om 
psoriasis 

Psoriasisforeni
ngen forpligter 
sig til at få 
trykt, pakket og 
udsendt 6000. 
pakker  

5. oktober til 
29. oktober 
2017 

20.000 DKK  

Amgen 
 
 

Patientkonfere
nce 10.-12. 
marts 2017 

Dansk 
Myelomatosefo
rening  

Patientkonfere
nce 

Støtte til 
patientkonfere
nce 

Modtageren vil 
alene benytte 
donationen til 

10.-12. marts 
2017 

34.300 NA  
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patientkonfere
ncen 
 

Amgen  
 
 
 

Årligt seminar  Dansk 
Brystkræft 
Forening  

Honorar til 
foredragsholde
re 

Støtte af 
honorar til 
foredragsholde
re 

Modtageren vil 
alene benytte 
donationen til 
seminaret 

6.- 8. oktober 
2017  

20.000 NA  

Amgen Donation til 
Myelomatose 
Foreningen 
 
 
 

Myelomatose 
Foreningen 
 

Støtte til 
foredragsholde
re ved patient-
konference på 
Hotel Comwell 
Koldning  
10.-12. marts 
2017 

Støtte af 
foreningens 
aktiviteter for 
patienterne og 
pårørende 

 10-12 marts 
2017 

34.300 NA  

Amgen Donation til 
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 
 
 

Dansk 
Brystkræft 
Organisation 

Støtte til 
afholdelse af 
Dansk 
Brystkræft 
Organisations 
seminar om 
tilbagefald 6.-8. 
oktober 2017 

Støtte af 
foreningens 
seminarer for 
kvinder med 
tilbagefald. 
Disse kvinder, 
der får 
tilbagefald er 
ofte ensomme 
og oplever, at 
området er 
tabubelagt. 
Kvinderne 
kæmper 
desuden ofte 
med svære 
bivirkninger 
som følge af 
behandling og 
føler sig 
samtidig dømt 
ude af det 

 6-8 oktober 
2017 

20.000 NA  
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sociale liv, hvor 
hverdagen er 
fyldt med 
svære tanker 
om livet og 
døden. 

Amgen  
 
 

Input til app for 
myelomatosep
atienter  

Dansk 
Myelomatosefo
rening  

Deltagelse i fire 
workshops 

Økonomisk 
tilskud, der 
dækker fire 
workshops 

Fem 
medlemmer af 
DMF har 
deltaget i 
workshops 

 1. januar -1. 
april 2017 

5.000 NA  

Astellas 
Pharma A/S 
 
 

12-MEN PROPA 
Mark & 

Disease 
Awareness 
Kampagne / 
fotoudstilling 

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

PROPA er 
overordnet 
ansvarlig og 
står for 
gennem-
førelsen af 
kampagnen. 
Mark & står for 
tryk af materi-
ale. Astellas 
står for 
projekt-ledelse 
af projektet. 

01/01/2017 – 
30/06/2017 

75.000 DKK 
Lokal og 
national PR 
arbejde i 
forbindelse 
med 
kampagnen  

Via 
fotoudstillinge
n vil PROPA 
blive 
eksponeret til 
alle 
besøgende til 
fotoudstillinge
rne i hele 
landet. 

Astellas Pharma 
A/S 
 
 

12-MEN PROPA 
Mark & 

Disease 
Awareness 
Kampagne / 
fotoudstilling 

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

PROPA er 
overordnet 
ansvarlig og 
står for 
gennem-
førelsen af 
kampagnen. 
Mark & står for 
tryk af materi-
ale. Astellas 
står for 
projekt-ledelse 
af projektet. 

01/03/2017 – 
30/06/2017 

84.050 DKK 
 
Løn til bureau 
for trykt 
materiale (logo, 
plakater, 
brochurer, 
postkort mm) 
ifm. 
udstillinger 

Via 
fotoudstillinge
n vil PROPA 
blive 
eksponeret til 
alle 
besøgende til 
fotoudstillinge
rne i hele 
landet. 
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Astellas Pharma 
A/S 
 
 

12-MEN PROPA Disease 
Awareness 
Kampagne / 
Fotoudstilling 

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

PROPA er 
overordnet 
ansvarlig og 
står for 
gennem-
førelsen af 
kampagnen. 
Mark & står for 
tryk af materi-
ale. Astellas 
står for 
projekt-ledelse 
af projektet. 

13/10/2017 – 
31/12/2017 

50.000 DKK 
 
Omkostninger 
ifm. 
gennemførelse
n af de enkelte 
udstillinger 

Via 
fotoudstillinge
n vil PROPA 
blive 
eksponeret til 
alle 
besøgende til 
fotoudstillinge
rne i hele 
landet. 

Astellas Pharma 
A/S 
 

Sponsorat / 
samarbejds-
aftale til driften 
af foreningen 
/medlemsblad 

Leverforeninge
n 

Drifttilskud / 
Medlemblad 
 

Sikre tilskud til 
socialrådgiver 
og psykologer 
samt medlem-
blad 

Støtter driften 
af socialråd-
giver og 
psykologer 

2017 20.000 DKK Ingen 

AstraZeneca 
A/S 
 
 

”Astmaskoler 
med fokus på 
oplevet svær 
astma” 

AstraZeneca 
A/S og Astma-
Allergi 
Danmark 

Uddannelsespr
ogram 

Organisationen
s initiativ 
omkring 
Astmaskoler 
med fokus på 
oplevet svær 
astma, som er 
et gratis tilbud 
til voksne med 
astma samt 
pårørende. 
Kurset 
henvender sig 
til både 
medlemmer og 
ikke-
medlemmer af 
Astma-Allergi 
Danmark 

AstraZeneca 
sponserer et 
astmaskole 
arrangement i 
hver af landets 
5 regioner 
 
Astma-Allergi 
Danmark 
organiserer og 
gennemfører 
arrangementer
ne og 
markedsfører 
disse via 
pressemeddele
lse, 
medlemsblad, 
hjemmeside, 

13JUN2017-
31DEC2017 

DKK 215.000 
ex. Moms 

AstraZenecas 
ikke-
finansielle 
ydelse udgør 
layout og 
udformning af 
enten plakater 
og/eller 
postkort til 
praktiserende 
læger, 
speciallæger i 
lungemedicin 
samt 
hospitaler og 
lungeambulat
orier. Udgiften 
til fremstilling 
af dette 
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således at give 
voksne med 
oplevet svær 
astma viden 
om 
sygdommen - 
definition og 
kendetegn på 
astma, 
forekomst, 
optimal 
udredning 
(herunder 
diagnose og 
fænotyper), 
optimal 
behandling 
samt faktorer 
der kan være 
medvirkende 
til, at en astma 
bliver 
forværret eller 
at 
behandlingspla
nen ikke 
efterleves.  

nyhedsbrev, 
facebook og 
andre sociale 
medier 

materiale 
samt 
udsendelse af 
materialet 
afholdes af 
Virksomheden
. 

Baxalta 
Denmark A/S 
 
 
 

Støtte til 
afholdelse af 
møde vedr. 
Informationsm
øde for voksne 
med primær 
immundefekt 

Baxalta 
Og Immunde-
fektforening-en 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
møde vedr. 
Informationsm
øde for voksne 
med primær 
immundefekt 

 Informationsm
øde for voksne 
med primær 
immundefekt 
4/4-2017 

DKK 7000,-  

Bayer 
 
 

Særtillæg til 
PROPA NYT 

Bayer og 
PROPA 

Støtte til 
informationsar
bejde 

Støtte patienter 
i at træffe 
informerede 

Bayer yder 
økonomisk 
støtte og 

1/10-31/12 
2017. 

72.400 kr. n/a 



19 
 

valg omkring  
livsstil, kost og 
aktivitet samt 
at øge 
kendskabet til 
symptomer på 
avanceret 
prostatakræft 
og 
skeletmetastas
er. 

videnskabelig 
rådgivning.  
 
Organisationen 
udgiver og 
distribuerer 
særtillægget og 
har kontakten 
til bureau. 

Bayer 
 
 

World Stroke 
Day 2017 

Bayer og 
Hjernesagen 

Støtte til 
afholdelse af 
møde 

At gøre det 
muligt at 
afholde 
symposium i 
anledning af 
World Stroke 
Day  

Bayer yder 
økonomisk 
støtte til til 
symposiet.  
 
Organisationen 
afholder 
arrangementet. 

1/8-31/12 
2017 

 72.260 kr. n/a 

Bayer 
 
 

Project ”Ni ud 
af Ti” 
 

Bayer og 
PROPA 

Støtte til 
informationsar
bejde 

At øge 
kendskabet til 
skeletmetastas
er og støtte 
patienter i 
deres dialog 
med 
sundhedsperso
ner. 
 

Bayer yder 
økonomisk 
tilskud til 
hosting af 
website. 
 
Organisationen 
er ansvarlig for 
hjemmesiden. 

5/12 2017 og 
12 mdr. frem 

3.000 kr. n/a 

Bayer 
 
 

EHC 
Conference 
2017 

Bayer og 
Danmarks 
Bløderforening 

Støtte til 
deltagelse i 
kongres 

At opnå ny 
viden og bygge 
relationer 
indenfor 
blødersamfund
et. 

Bayer betaler 
udgifter for 
deltagelse for 2 
personer. 
 
Organisationen 
arrangerer 
rejsen og 

5/10-8/10 
2017 

17.162 kr. n/a 
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udarbejder en 
rapport om 
kongressen til 
Bayer. 

Bayer 
 
 
 

Patient Forum Bayer og 
Tarmkræftfore
ningen 

Deltagelse i 
møder 

Formålet er at 
afholde møder i 
Patient Forum 
faciliteret af 
Bayer 

Bayer betaler 
for eksterne 
undervisere og 
forplejning 
samt 10 
konsulenttimer
, hvor 
organisationen 
kan få sparring 
til at udvikle 
sine aktiviteter. 
 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
aktiviteterne. 

22/6-31/12 
2017 

19.200 kr. n/a 

Bayer 
 
 

Patient Forum Bayer og 
Hjernesagen 

Deltagelse i 
møder 

Formålet er at 
afholde møder i 
Patient Forum 
faciliteret af 
Bayer 

Bayer betaler 
for eksterne 
undervisere og 
forplejning 
samt 10 
konsulenttimer
, hvor 
organisationen 
kan få sparring 
til at udvikle 
sine aktiviteter. 
 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
aktiviteterne. 

22/6-31/12 
2017 

19.200 kr. n/a 
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Bayer 
 
 

Patient Forum Bayer og 
PROPA 

Deltagelse i 
møder 

Formålet er at 
afholde møder i 
Patient Forum 
faciliteret af 
Bayer 

Bayer betaler 
for eksterne 
undervisere og 
forplejning 
samt 10 
konsulenttimer
, hvor 
organisationen 
kan få sparring 
til at udvikle 
sine aktiviteter. 
 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
aktiviteterne. 

22/6-31/12 
2017 

19.200 kr. n/a 

Biogen 
(Danmark) A/S 
 

Cykelnerven 
2017 

Biogen 
(Danmark) A/S 
& 
Scleroseforenin
gen 

Fundraising 
arrangement  

Pengene går 
ubeskåret til 
forskning 
indenfor 
Sclerose 

Scleroseforenin
gen er arrangør 
og Biogen 
bidrager med 
økonomisk 
støtte 

14-18 juni 
2017 

DKK 30.000,- N/A 

Biogen 
(Danmark) A/S 
 
 
 

Roselivprisen 
2017 

Biogen 
(Danmark) A/S 
& 
Støttegruppen 
til fordel for 
Scleroseforenin
gen 

Fundraising 
arrangement 

Pengene går 
ubeskåret til 
forskning 
indenfor 
Sclerose 

Støttegruppen 
til fordel for 
Scleroseforenin
gen er arrangør 
og Biogen 
bidrager med 
økonomisk 
støtte 

5 marts 2017 DKK 50.000,- N/A 

Biogen 
(Danmark) A/S 
 
 

RoseLiv 
Forsknings Pris 
2017 - 
forelæsning 

Biogen 
(Danmark) A/S 
& 
Støttegruppen 
til fordel for 
Scleroseforenin
gen 

Forelæsning Pengene går til 
de faktiske 
udgifter ved 
arrangementet 

Støttegruppen 
til fordel for 
Scleroseforenin
gen er arrangør 
og Biogen 
bidrager med 

9 november 
2017 

DKK 5.000,- N/A 
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økonomisk 
støtte 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark 

Pamphlet om 
myelomatose 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark & 
Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Sponsorat Forbedre tiden 
fra første 
lægebesøg til 
en diagnose af 
myelomatose, 
ved at øge 
opmærksomhe
den om 
symptomer hos 
de 
praktiserende 
læger.  

Udarbejdning 
af postkort 

10/01/2017 – 
12/31/2017 

30.005 DKK Anerkendelse 
af BMS’ 
sponsorat 
fremgår af 
foreningens 
hjemmeside 
samt af det 
sponsorerede 
materiale 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 

Brugerundersø
gelse 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark & 
Patientforening
en LyLe 

Sponsorat Kortlægge 
forholdene for 
patienter med 
lymfekræft, 
leukæmi og 
MDS 

Udarbejdning 
af 
undersøgelse, 
samt 
efterfølgende 
arbejde med 
resultater 

05/01/2017 – 
12/31/2017 

100.000 DKK Anerkendelse 
af BMS’ 
sponsorat 
fremgår af 
foreningens 
hjemmeside, 
undersøgelses
resultaerne 
samt 
foreningens 
årsregnskab 

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 

National 
Modermærkek
ræftdag 2017 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark & 
Patientforening
en 
Modermærkekr
æft 

Sponsorat Information om 
modermærkek
ræft samt 
sparring med 
ligesindede for 
patienter og 
deres 
pårørende 

Projektets 
materiale 
skrives og 
produceres af 
Patientforening
en 
Modermærkek
ræft 

09/30/2017 – 
10/01/2017 

100.000 DKK Anerkendelse 
af BMS’ 
sponsorat 
fremgår af 
foreningens 
hjemmeside 
og 
invitationenen 
til 
arrangemente
t 
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Bristol-Myers 
Squibb Danmark 

Kampagne der 
skal fjerne 
apopleksi fra 
top fem af de 
største 
sundhedsprobl
emer i 
Danmark 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark & 
Hjernesagen 

Sponsorat Kampagneinds
ats via 
forskellige 
medier og 
platforme, med 
formål at fjerne 
apopleksi fra 
top 5 af de 
største danske 
sundhedsprobl
emer. Den har 
fokus på: 
forebyggelse, 
risiko, hvordan 
man undgår en 
blodprop/hjern
eblødning og 
livet efter 
apopleksi.  

Kampagnen 
udføres af 
patientforening
en 
Hjernesagen.  

09/28/2017-
12/31/2017 

270.000 DKK Anerkendelse 
af BMS’ 
sponsorat 
fremgår af 
foreningens 
hjemmeside 
samt i 
kommunikatio
nen af 
kampagnen.  

Bristol-Myers 
Squibb Danmark 

Bog med 
patient og 
pårørendefort
ællinger 

Bristol-Myers 
Squibb 
Danmark & 
Patientforening
en Lungekræft 

Sponsorat Information om 
lungekræft 
gennem 
patient- og 
pårørendefort
ællinger 

Udarbejdning 
og udgivelse af 
materialet 

05/01/2017 – 
11/01/2017 

315.000 DKK Anerkendelse 
af BMS’ 
sponsorat 
fremgår af 
foreningens 
hjemmeside 
samt det 
sponsorerede 
materiale 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

Driftstilskud Lungeforeninge
n 
Strandboulevar
den 49, B-8  
2100 
København Ø 

Generelt 
driftstilskud 

Støtte 
Patientforening
ens generelle 
arbejde med at 
tilbyde 
rådgivning, 
støtte og hjælp 
til 

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

2017 30.000 kr. Ingen 
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lungepatienter 
i Danmark 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

Informationsm
ateriale 

Patientforening
en Lungekræft  
Møllehaven 8 
4040 Jyllinge 

Sygdomsoplysn
ing 

Udarbejdelse af 
informations 
materiale til 
lungekræft-
patienter og 
deres 
pårørende. 

BI: Økonomisk 
støtte. 
Patientforening
en: Ansvarlig 
for 
informations-
materialet. 

Aug-dec 2017 15.000 kr. Ingen 

Boehringer 
Ingelheim 
Danmark A/S 

Opdatering af 
hjemmeside 

Lungeforeninge
n   
Strandboulevar
den 49, B-8  
2100 
København Ø 

Sygdomsoplysn
ing 

Rådgive, støtte 
og hjælpe IPF 
patienter, 
pårørende og 
sundhedsperso
ner  

BI: Økonomisk 
støtte. 
Patientforening
en: Ansvarlig 
for 
hjemmesiden 

Dec 2017-juni 
2018 

75.000 kr. Ingen 

Celgene 

 
 
 

Psoriasisforeni
ngens patient 
APP, 
PsoMentor 

Psoriasisforeni
ngen 

Sponsorat Formålet med 
aftalen er at 
firmaet med et 
link-out i 
APP’en 
PsoMentor, 
med link til 
hjemmeside, 
støtter 
foreningengs 
arbejde og 
hjælpe med at 
udbrede 
kendskab til 
psoriasis og 
psoriasisgigt 
herigennem. 

Celgene 
sponsorer link 
til 
www.celgene.d
k fra app’en 
PSOMentor og 
angiver hvilken 
web- adresse 
(url) der 
ønskes linket 
til. 
Foreningen har 
ansvar for 
oprettet et link 
på PSOApp’en 
til 
www.celgene.d
k. og forpligter 
sig til at 
vedligeholde 
APP’en og 
annoncens 

01.02.2017 – 
31.12.2017 

DKK 15.000  

http://www.celgene.dk/
http://www.celgene.dk/
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placering i 
aftaleperioden. 

Celgene 
 
 

Afholdelse af 
Patient og 
pårørende 
seminar i 

Pancreasnetvæ
rket i Danmark 

Møde Formålet med 
aftalen er at 
støtte 
netværkets 
arbejde med at 
udbrede 
kendskab til 
pancreascancer 

Celgene har 
ansvaret for at 
del-finansiere 
afholdelsen af 
seminiaret. 
 
Netværket har 
ansvar for at 
planlægge og 
afholde 
seminaret i 
Odense i Janaur 
2017. 

10.01.2017 – 
01.04.2017 

DKK 3.000  

Celgene 
 
 

Samarbejdspro
jekt 2017 
indholder 2 
delprojekter: 
- afholdelse af 

1. 
tovholdermø
de i 2017 

- afholdelse af 
konference 
Marts 2017 

Dansk 
Myelomatose 
forening (DMF) 

Møder Formålet er at 
støtte 
foreningens 
arbejde og 
hjælpe med at 
udbrede 
kendskab til 
myelomatose. 

Celgene har 
ansvaret for at 
del-finansiere 
afholdelsen af 
tovholdermøde 
samt 
konference. 
 
Foreningen har 
ansvar for 
planlægge og 
genemføre de 
to beskrevne 
projeker i 2017 

01.02.2017 – 
31.12.2017 

DKK 95.500  

Celgene 
 
 
 

Samarbejdspro
jekt 2017 
indholder 2 
delprojekter: 
- afholdelse af 

regionalemø
der 2017 

LYLE – 
Patientforening
en for 
Lymfekræft & 
Leukæmi 

Møder Formålet er at 
støtte 
foreningens 
arbejde og 
hjælpe med at 
udbrede 
kendskab til 

Celgene har 
ansvaret for at 
del-finansiere 
afholdelsen af 
regional møder 
samt 
jubilæums-og 
temaweekend. 

01.02.2017 – 
31.12.2017 

DKK 95.000  
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- afholdelse af 
jubilæums- 
og 
temaweeken
d, sep 2017 

blodkræftsygdo
mme 

 
Foreningen har 
ansvar for 
planlægge og 
genemføre de 
to beskrevne 
projeker i 2017 

Celgene 
 
 

Genoptryk af 
tema 
magasinet: 
LyLe Fokus på 
akut leukæmi 
og MDS 

LYLE – 
Patientforening
en for 
Lymfekræft & 
Leukæmi 

Sponsorering Formålet er at 
støtte 
foreningens 
arbejde og 
hjælpe med at 
udbrede 
kendskab til 
akut leukæmi 
og MDS 

Celgene har 
ansvaret for at 
finansiere 
genoptrykning
en. 
Foreningen har 
ansvaret for 
håndteringen 
af genoptryk af 
tema 
magasinet 

01.07.2017 – 
31.12.2017 

DKK 5.000  

Celgene ChangeMakers 
Program  - 
Europæisk 
Patientforening
sseminar 

LYLE – 
Patientforening
en for 
Lymfekræft & 
Leukæmi 

Deltagelse i 
seminar 

Formålet er at 
støtte 
foreningens 
international  
arbejde  

Celgene har 
ansvaret for at 
financere 
omkostningern
e forbundet 
rejse og logi for 
1 person. 
 
Foreningen har 
ansvart for at 
deltage på 
patientseminar
et  

01.10.2017 – 
31.10.2017 

Optil DKK 
15.000 

 

Celgene Samarbejdspro
jekt  indholder 
2 delprojekter: 
- printing af 

LyLe intro 

LYLE – 
Patientforening
en for 
Lymfekræft & 
Leukæmi 

Sponsorering Formålet er at 
støtte 
foreningens 
arbejde og 
hjælpe med at 
udbrede 

Celgene har 
ansvaret for at 
del-finansiere 
de to 
delprojekter. 
 

01.10.2017  - 
31.10.2017 
 

DKK 22.300  
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brochure for 
MDS/AML  

- Etablering af 
ny 
hjemmeside 

 

kendskab til 
blodkræftsygdo
mme 

Foreningen har 
ansvaret for 
håndteringen 
af genoptryk af 
Lyle intro 
brochure for 
MD/AML samt 
etableringen af 
en ny 
hjemmeside 

Celgene Sponsorering 
af 
deltagelse i 
American 
Academy of 
Dermatology’s 
Annual Meeting 
(AAD) 

Psoriasisforeni
ngen 

Deltagelse på 
faglig kongress 

At 
Psoriasisforeni
ngen 
i Danmark er 
repræsenteret 
under AAD. At 
fremme 
kompentencer
ne 
hos foreningen 
i 
Danmark og 
indhente ny 
viden 
indenfor 
psoriasis 
og 
psoriasisgigt. 

Celgene har 
ansvaret 
for at 
finansiere 
deltagelsen. 
Foreingen har 
ansvar 
for at sende en 
repræsentant 
til 
AAD. 
Foreningen har 
ansvaret for at 
sende en 
repræsentatnt 
til AAD 
kongreessen 

01.03.2017 –  
31.03.2017 

DKK 20.000  

Chiesi Pharma 
 
 

Världsprematu
rdagen 

Visit Aarhus Världsprematu
rdagen 
inträffar varje 
år den 17. 
november för 
att skapa 
uppmärksamhe
t och belysa det 
problem som 

Att prematura 
barn skall får 
den behandling 
och 
uppmärkamhet
de förtjänar 
genom livet. 

Visit Arrhus 
anordnar ett 
offentligt den 
17. november 
möte för att 
upmmärksam
ma prematura 
barn (avtal 
med program 

17. november 
2018 

10000 DKK  
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prematura bar 
n deras familjer 
har. 

bifogas). Chiesi 
sponsrar mötet 
finansielt. 
Bidraget 
används för att 
praktiskt 
genomföra 
mötet. 

Eli Lilly 
Danmark A/S 

Videreudvik- 
ling og 
Markedsføring 
af PsO Mentor 

Eli Lilly 
Danmark A/S 
og Psoriasisfor- 
eningen (Dk) 

Økonomisk 
støtte af appen 
som har til 
hensigt at 
styrke 
psoriasis 
patienter i egen 
sygdomsindsigt  

Sikre at appen 
udvikles for 
bedre at kunne 
imødekomme 
behovet for en 
foto journal fra 
brugerne. 
Derudover er 
det støtte til 
øge kendskab 
gennem SoMe 
kampange  

Virksomheden 
forpligter sig 
med 
nærværende 
samarbejdsaf-
tale til i 
aftaleperioden 
at støtte 
videreudvikling 
og 
markedsføring 
af PsoMentor 
applikation 
(app.) 
økonomisk. 
Organisationen 
vil med 
nærværende 
samarbejdsafta
le forpligte sig 
til at 
videreudvikle 
app’en 
PsoMentor 
inden for det 
kommende år. 
 

opstartes 1. 
oktober 2017 
og forløber 1 år 
frem 

Virksomhedens 
yder en 
finansiel ydelse 
på i alt 198.000 
DKK ex. moms 
til optimering 
og 
markedsføring 
af PsoMentor:  
- Google grants 
og facebook 
kampage  
40.000 Dkk ex. 
moms 
- Fotojournal 
158.000 DKK 
ex. moms 
 

Virksomheden 
vil igennem 
allerede 
anvendte 
kanaler 
inkulderer 
markedsførin
g af App’en 

Eli Lilly 
Danmark A/S 

Tager 
arbejdsmarked

Eli Lilly 
Danmark  og 

Finansiel 
ydelse til at 

At udbrede 
kendskab til 

Samarbejdet 
mellem 

Samarbejdet er 
afviklet i 

Bureauet Rud 
Petersen 

Gennem 
denne debat 
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 et hensyn til 
dem med 
gigtsmerter 

Gigtforeningen 
DK 

afholde 
omkostninger 
forbundet med 
afvikling af 
debatarrange-
mentet på 
Folkemødet 
2017. 
Arrangementet 
er planlagt af 
bureauet Rud 
Petersen som 
modtager den 
finansielle 
ydelse 

gigt og 
kroniske 
smerter i 
Danmark 

parterne er 
uafhængigt og 
upåvirket af 
andre 
interesser 
organisationen 
skulle have  

perioden 
1.marts til 18 
juni 2017 

modtager en 
finansiel ydelse 
på DKK 
150.000 for at 
afvikle 
debatarrange-
mentet.  
 

vil 
Gigtforeninge
n udbrede 
befolkningens  
kendskab til 
gigt og 
Gigtforeninge
n. 

 
Ferring 
Lægemidler 
A/S 
 
 

 
Guts4Life.dk 
annoncering 

 
Ferring 
Lægemidler 
A/S 
 

 
Køb a 2 
annoncer  

Annonce i CCF 
blad (crohs 
colit 
foreningens 
medlemsblad) 

Ferring 
Lægemidler 
købte annonce 
i CCFs 
medlemsblad 

Aug 2017-Dec 
2017 

19.600 DKK  

 
 
Ferring 
Lægemidler A/S 
 

Annoncering i 
Kimen 
(Patientblad) 
og LFUB 
website 

Dorthe 
Knudsen 
(formand 
LFUB) June 
Kaspersen 
(Ferring) 

Annoncering i 
patientblad 
Kimen (i alt 6 
blade i 2017) 
og website 

Annoncering  1.1.-31.12 2017 35.000 for i alt 
6 helsides 
annoncer og 
annonce på 
website  

 

GSK Pharma 
A/S 
 
 

”Snot or not” Astma-Allergi 
Danmark 
GSK Pharma 
A/S 

Finansiel støtte 
til udarbejdelse 
af foldere og 
badges 

Oplysning om 
astma og 
høfeber 

Patientforening
en er ene-ejer 
af projektet. 
GSK yder 
finansiel støtte 
og modtager 
ingen 
modydelse 

Kalenderåret 
2017 

31.000,-  
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GSK Pharma A/S 
 

 HIV-Danmark 
GSK Pharma 
A/S 

Finansiel støtte 
til annoncer og 
invitationer, 
samt afholdelse 
af 
patientinforma
tionsmøder om 
at leve med HIV 

Oplysning om 
livet som HIV 
patient 

Patientforening
en er ene-ejer 
af projektet. 
GSK yder 
finansiel støtte 
og modtager 
ingen 
modydelse 

Kalenderåret 
2017 

39.500,-  

GSK Pharma A/S 
 
 
 

 PAH-
patientforening
en 

Specifik støtte 
til leje af 
lokaler, let 
forplejning, 
trykning af 
plakater, samt 
trykning af 
materialer 

Finansiel støtte 
til afholdelse af 
seminar med 
fagligt indhold. 

Patientforening
en er ene-ejer 
af projektet. 
GSK yder 
finansiel støtte 
og modtager 
ingen 
modydelse 

27. – 28. maj 
2017 

28.377,-  

GSK Pharma A/S 
 
 
 

 1,6 million 
klubben 

Annoncering 
forud for 
symposium 

Symposium om 
underlivscance
r  
 

Patientforening
en er ene-ejer 
af projektet. 
GSK yder 
finansiel støtte 
og modtager 
ingen 
modydelse 

9. marts 2017 10.000,-  

 
 
 
GSK Pharma A/S 

”De fantastiske 
lunger” 

Lungeforeninge
n 

Den nationale 
lungekonferenc
e 

Oplysning til 
sundhedsperso
ner ifb.bm 25-
årsdag for 
lungetransplan
tation- og 
organdonation
s dagen  

Patientforening
en er ene-ejer 
af projektet. 
GSK yder 
finansiel støtte 
og modtager 
ingen 
modydelse 

11. oktober 
2017 

15.000,-  

GSK Pharma A/S levevilkårsund
ersøgelse 

HIV Danmark Projektstøtte til 
Levevilkårsund
ersøgelsen 

Belysning af 
mentale vilkår 
blandt HIV-
positive 

Patientforening
en er ene-ejer 
af projektet. 
GSK yder 
finansiel støtte 

Juni-august 
2017 

45.250,-  
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og modtager 
ingen 
modydelse 

Institut Produits 

Synthèse (IPSEN) 

AB 

 

 
 

World NET 
Cancer 
Awareness Day  

NETPa 
 

Sponsring av 
NET 
symposium 

Öka kunskapen 
om NET 

NETpa 
arrangerar 
mötet. Ipsen 
ger ett 
ekonomiskt 
bidrag och får 
logotyp på 
material.  

10 november 
2017 

30000 DKK NA 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 
 

Støtte til 
afholdelse af 
konference for 
patienter og 
pårørende med 
Myelomatose 

Janssen og 
Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Sponsorat Konference for 
patienter og 
pårørende 

Sponsorat fra 
Janssen 

Februar 2017 DKK 50.000,- - 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 
 
 

Støtte til PSO 
Mentor – 
udbredelse af 
info om PSO og 
PSA 

Janssen og 
Psoriasisforeni
ngen 

Sponsorat Udbredelse af 
viden om 
psoriasis og 
psoriasisgigt 
via PSO Mentor 

Sponsorat fra 
Janssen 

2017 DKK 15.000,- - 

Janssen-Cilag 
A/S 
 

Støtte til 
Verdens 
Psoriasisdag 

Janssen og 
Psoriasisforeni
ngen 

Sponsorat Verdens 
Psoriasisdag 

Sponsorat fra 
Janssen 

Okt 2017 DKK 60.000,- - 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 

Støtte til 
afholdelse af 
undervisningss
eminarer 

Janssen og HIV-
Danmark 

Sponsorat Undervisning 
for patienter og 
pårørende 

Sponsorat fra 
Janssen 

Okt 2017 DKK 50.000,- - 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 
 

Dialogmøde – 
mød 
eksperterne 

Janssen og 
LYLE 

Sponsorat Dialogmøde – 
undervisning 

Sponsorat fra 
Janssen 

Juni 2017 DKK 
232.562,50 

- 
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Janssen-Cilag 
A/S 
 

Honorar for 
foredrag 

Janssen og 
SIND 

Honorar Foredrag v 
sygeplejerskes
ymposium 

Honorar fra 
Janssen 

Marts 2017 DKK 6.500,-  

Janssen-Cilag 
A/S 

Rundbordsmød
e om kroniske 
mave-tarm 
sygdomme 

Janssen og 
Colitis-Crohn 
Foreningen 

Sponsorat Rundbordsmød
e – information 
om kroniske 
mave-tarm 
sygdomme 

Sponsorat fra 
Janssen 

September 
2017 

DKK 108.375,-  

Janssen-Cilag 
A/S 

Nordisk 
patientforening
smøde 

Janssen og 
Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Deltagelse i 
patientforening
smøde 

Nordisk 
patientforening
smøde 

Støtte til 
deltagelse i 
nordisk 
patientforening
smøde 

August 2017 DKK 12.000,-  

Janssen-Cilag 
A/S 

Tovholdermød
e 

Janssen og 
Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Sponsorat Tovholdermød
e for patienter 

Sponsorat fra 
Janssen 

August 2017 DKK 50.000,-  

Janssen-Cilag 
A/S 

Nordisk 
patientforening
smøde 

Janssen og 
LYLE 

Deltagelse i 
patientforening
smøde 

Nordisk 
patientforening
smøde 

Støtte til 
deltagelse i 
nordisk 
patientforening
smøde 

August 2017 DKK 12.000,-  

Janssen-Cilag 
A/S 

PROM-projekt Janssen og 
Psoriasisforeni
ngen 

Sponsorat Præ-analyse af 
PROM-projekt 

Sponsorat fra 
janssen 

December 
2017 

DKK 100.000,-  

LEO Pharma AB 
 
 
 

Informations-
folder Atopisk 
Eksem 

LEO Pharma 
AB,  
Hyllie 
Stationsväg 42, 
201 24 Malmø 
Org nr 556075-
4318 
 
& 
 

Sponsorat til 
trykning af 
informations-
folder om 
atopisk eksem 
(ny version) 

Sygdomsin-
formation til 
patienter og 
pårørende  

AD foreningen 
udarbejder og 
udgiver 
brochuren. 
Sponsoratet fra 
LEO går til 
trykomkostnin
ger 

Forventet 
udgivet Q1 
2018 

5.000,-DKR - 
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Atopisk Eksem 
Foreningen v. 
Anne Vastrup 

 
LEO Pharma AB 
 
 

 LEO Pharma 
AB,  
Hyllie 
Stationsväg 42, 
201 24 Malmø 
Org nr 556075-
4318 
 
& 
 
Astma Allergi 
Danmark 

Eksemskoler  LEO gir støtte 
til og deltar på 
foreningens 
arrangement 
for 
Eksempasiente
r og pårørende. 

2017 44 000,- DKR  

LEO Pharma AB 
 

Telefonrådgivn
ing  

LEO Pharma 
AB,  
Hyllie 
Stationsväg 42, 
201 24 Malmø 
Org nr 556075-
4318 
&  
Psoriasisforeni
ngen 
 

Drifttilskud  Driftstilskud 
til 
telefonrådgivn
ingslinjens 
drift 

2017 75 000,- DKR  

Lundbeck 
Pharma A/S 
 
 

Målrettet 
information om 
sygdommen  
skizofreni med 
udgangspunkt i 
beskrevne 
behov fra 
patienter og 
pårørende. 

Psykiatrifonde
n som har 
modtaget den 
finansielle 
støtte, Otsuka 
Pharma 
Scandinavia AB 
partner i 
projektet og 
Skizofreniforen
ingen 

Finansiel støtte 
til udvikling af 
informationsm
ateriale om 
sygdommen 
skizofreni 
udviklet af og i 
samarbejde 
med patienter 
og pårørende 
(konkret en 

Psykiatrifonde
n vil i 
samarbejde 
med Otsuka 
Pharma 
Scandinavia 
AB, Lundbeck 
Pharma A/S og 
Skizofreniforen
ingen 
udarbejde 

Otsuka Pharma 
og Lundbeck 
Pharma har 
ydet finansiel 
støtte til 
udvikling af 
materiale.  
 
Det fulde beløb 
175.000 kr er 
trukket hos og 

Projektet er 
startet 1/11- 
2017 og 
materialet 
forventes 
tilgængeligt i 
Q1 2018 

Rammebudget 
(1 pjece og en 
film) 
 
Psykiatrifonde
n
 k
r. 80.000 
- Projektledelse 
og 
koordinering 

Organisering 
af 
styregruppen 
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(Skizofrenifore
ningen har ikke 
modtaget 
finansiel støtte) 

film og en 
pjece) 

materiale til 
unge og deres 
pårørende om 
livet med 
Skizofreni. 
Materialet 
udvikles på 
baggrund af 2 
workshops 
afholdt med 
patienter og 
pårørende. 
Formålet med 
materialet er at 
højne 
vidensniveauet 
for patienter og 
pårørende så 
de opnår et 
bedre 
behandlingsforl
øb og en bedre 
livskvalitet. 

står således 
registeret hos 
Otsuka Pharna 
AB, men givet i 
samarbejde 
med Lundbeck 
Pharma A/S.  
 
Psykiatrifonde
n har i 
samarbejde 
med, patienter 
og pårørende 
og uvildige 
fagpersoner 
samt 
styregruppe 
udviklet 
materialet. 

- Rekruttering 
af medvirkende 
og 
samarbejdspart
nere  
- Løbende 
sparring med 
fagpersoner  
- Tekst, 
redigering og 
korrektur 
- 
Tilrettelæggels
e og 
medinstruktion 
af film 
- Transport, 
fortæring,  
- Produktion af 
undertekster til 
film 
- Distribution 
af materiale 
- Uforudsete 
udgifter 
 
Illustrator eller 
fotograf kr. 
15.000 
 
Filmproduktio
n, research, 
medinstruktion
, musik, 
klipning mm.           
kr. 40.000 
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Grafisk 
opsætning af 
pjecer (4-
foldet) + subs 
og titel-skilt til 
film       
kr. 20.000 
 
Tryk af pjecer 
kr. 20.000 
 
I alt kr. 
175.000 + 
moms 
 

H. Lundbeck 
A/S 
 

Parkinson 
Walk 2017 

H. Lundbeck 
A/S og 
Parkinsonforen
ingen 

Donation Formålet med 
kampagnen er 
at øge viden 
omkring 
Parkinson 
sygdom. 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

April - juli 2017 DKK 50.000 - 

 Bostedstem-
mer 2017 

H. Lundbeck 
A/S og 
Foreningen 
Outsideren  

Donation Formålet med 
projektet er at 
øge viden 
omkring 
mennesker der 
lever med 
psykiske 
sygdomme. 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

Maj - august 
2017 

DKK 25.000 - 

 Huskedagen 
2017 

H. Lundbeck 
A/S og 
Alzheimer- 
foreningen 

Sponsorat  Formålet er at 
støtte arbejdet 
med ”Huskedag
en” og øge 
viden omkring 
Alzheimer 
sygdom og 
andre typer 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

August - 
oktober 2017 

DKK 19.000 - 
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demens, og 
gøre 
opmærksom på 
den 
internationale 
Alzheimerdag.  

 Brochure H. Lundbeck 
A/S og 
Skizofreniforen
ingen 

Donation Formålet er at 
støtte 
Skizofrenifor-
eningen med at 
printe 
brochurer, for 
at hjælpe med 
at øge viden 
omkring 
skizofreni. 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

Oktober - 
december 2017 

DKK 10.000 - 

 Projekt ”Et 
glædeligt 
gensyn” 

H. Lundbeck 
A/S og 
Depressions-
foreningen 

Donation Formålet er at 
støtte 
studiet ”Et 
glædeligt 
gensyn”, der 
omhandler 
depressive 
patienter der 
får hjælp til at 
vende tilbage 
til arbejdet. 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

Andet halvår af 
2017 

DKK 212.500 - 

 Lundbeck 
Patient 
Advocacy 
Summit 2017 

H. Lundbeck 
A/S og 
Skizofreniforen
ingen 

Sponsorat Formålet med 
projektet er at 
bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale 
patientforening
er sammen for 
at diskutere og 
dele strategier 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

1 juni 2017 - 30 
September 
2017 

DKK 0 
 

Netværk og 
træning til at 
støtte 
organisatione
n i dets 
arbejde med 
patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
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til at forbedre 
politikker og 
øge viden om 
sygdomsområd
er.   

omkring 
psykisk 
helbred og 
sygdomsområ
der.  
Bidraget med 
måltider til 
”Lundbeck 
Patient 
Advocacy 
Summit 
2017”. 

 Lundbeck 
Patient 
Advocacy 
Summit 2017 

H. Lundbeck 
A/S og 
Psykiatri-
fonden 

Sponsorat Formålet med 
projektet er at 
bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale 
patientforening
er sammen for 
at diskutere og 
dele strategier 
til at forbedre 
politikker og 
øge viden om 
sygdomsområd
er.   

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

1 juni 2017 - 30 
September 
2017 

DKK 0 Netværk og 
træning til at 
støtte 
organisatione
n i dets 
arbejde med 
patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
omkring 
psykisk 
helbred og 
sygdomsområ
der.  
Bidraget med 
måltider til 
”Lundbeck 
Patient 
Advocacy 
Summit 
2017”. 

 Lundbeck 
Patient 

H. Lundbeck 
A/S og 

Sponsorat Formålet med 
projektet er at 
bringe 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

1 juni 2017 - 30 
September 
2017 

DKK 0 Netværk og 
træning til at 
støtte 
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Advocacy 
Summit 2017 

Parkinson-
foreningen 

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

organisatione
n i dets 
arbejde med 
patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
omkring 
psykisk 
helbred og 
sygdomsområ
der.  
Bidraget med 
måltider til 
”Lundbeck 
Patient 
Advocacy 
Summit 
2017”. 

 Lundbeck 
Patient 
Advocacy 
Summit 2017 

H. Lundbeck 
A/S og 
Depressionsfor
eningen 

Sponsorat Formålet med 
projektet er at 
bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale 
patientforening
er sammen for 
at diskutere og 
dele strategier 
til at forbedre 
politikker og 
øge viden om 
sygdomsområd
er.   

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

1 juni 2017 - 30 
September 
2017 

DKK 0 Netværk og 
træning til at 
støtte 
organisatione
n i dets 
arbejde med 
patienter 
og/eller 
karrierer samt 
øge viden 
omkring 
psykisk 
helbred og 
sygdomsområ
der.  
Bidraget med 
måltider til 
”Lundbeck 
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Patient 
Advocacy 
Summit 
2017”. 

Merck A/S 
 
 

Patient-
præferencer 

Scleroseforenin
gen og Merck 
A/S 

Forskningsproj
ekt. 

Indsamling af 
vinden om 
patientpræfere
ncer inden for 
multiple 
sclerose 

Merck yder 
økonomisk 
støtte til 
projektet som 
udføres af 
Scleroseforenin
gen 

1. kvartal 2017 67.500 kr Intet 

Merck A/S 
 
 

Cykelnerven Scleroseforenin
gen og Merck 
A/S 

Fundraising for 
research in 
multiple 
sclerosis 

Indsamling af 
penge til 
forskning inden 
multiple 
sclerose 

Merck yder 
økonomisk 
støtte til 
gennemførelse 
af Cykelnerven 

2-3 kvartal 
2017 

45.000 kr Intet 

Merck A/S 
 
 
 
 

Medlemskonfer
ence for folk 
med 
stofskiftesygdo
m 

Thyreoidea 
Landsforeninge
n og Merck A/S 

Støtte til 
konference 

Gennemførelse 
af 
medlemskonfer
ence 

Merck yder 
økonomisk 
støtte til 
gennemførelse 
af konference 

2. kvartal 2017 35.000 kr Intet 

Merck A/S 
 
 
 

Roseliv Roseliv 
Støttegruppe til 
fordel af 
Scleroseforenin
gen og Merck 
A/S 

Forskningsmidl
er 

Forskning 
indenfor 
multiple 
sclerose 

Merck yder 
økonomisk 
støtte til 
uddeling af  
Roseliv 
forskningsmidl
er 

November 
2017 

105.000 kr Intet 

MSD Danmark 
ApS 
 
 

Tidlig 
Opsporing af 
Lungekræft/Go
-Cards 

Patientfore-
ningen 
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 
diagnostice-
ringen af 
lungekræft 

MSD skal stille 
kampagnen til 
rådighed i den 
aftalte 
tidsramme. 
Patientfor-
eningen skal 
gøre plads til 
MSD’s ud-

20. november 
2017 

DKK 30.000. 
Plads til 
udstillingen 
ifm. den 
Internationale 
Lungekræftdag 

Ingen 
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stilling som 
aftalt 

MSD  
 
 

National 
Modermærkek
ræftdag  

Patientforening
en for 
modermærkekr
æft. Mødet blev 
yderligt støttet 
af Novartis og 
BMS 

2-dags møde 
for patienter og 
pårørende med 
formål at skabe 
netværk, debat 
og oplysning til 
patienter og 
pårørende. 

Oplysning Finansiel støtte 
til mødet til 
lokale og 
speakere. 
Mødet blev 
afholdt på 
Comwell 
Middelfart.    

31 okt. -1.nov DKK 50.000 Ingen  

MSD  Go-Card 
Postkort, 
tidlige tegn på 
lungekræft 

Patientfore-
ningen 
Lungekræft og 
MSD Danmark 
ApS 

Endorsement 
af kampagne til 
oplysning om 
tidlige tegn på 
lungekræft 
 

Foreningen har 
haft Go-Cards 
til godkendelse 
og bakker med 
tilladelse af 
foreningens 
logo på 
postkortene op 
om kampagnen 
 

MSD forpligter 
sig til i aftale-
perioden at 
benytte MSD og 
Patientfore-
ningen Lunge-
kræfts logoer 
på de 6 Go-
Cards 
Patientfore-
ningen for-
pligter sig til at 
endorse 
oplysnings-
kampagnen 
ved brug af 
logo på Go-
Cards 

En given uge i 
perioden 22/9-
1/12 2017 

DKK 0 Ingen 

MSD 
 
 

Eliminering af 
Hepatitits C 

Leverforeninge
n og MSD 

Oplysning om 
sygdomsbyrde
n - HCV 

At skabe store 
bevidsthed om 
den 
sygdomsbyrde, 
som HCV-
infektion 
medfører 

MSD betaler for 
platforme, 
hvorfra 
Leverforeninge
n kan skabe 
størrre 
opmærksomhe
d om HCV-

Q3 2017 35.000 Løbende 
dialog om 
platforme 
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smitte og 
sygdomsbyrde 

MSD  
 

Hepatitis C 
filmproduktion 
2017 

MSD og 
Molecule 
Consultancy 

Udarbejdelse af 
af film 

Molecule 
Consultancy 
optager film i 
samarbejde 
med Brugernes 
Akademi med 
det formål at 
sætte fokus på 
HCV blandt 
brugere og ex-
brugere 

Molecule 
Consultancy og 
Brugernes 
Akademi står 
for 
forberedelse og 
eksekvering af 
udarbejdelse af 
filmene. 
 
Der udarbejdes 
1 film af ca. 3 
minuetters 
varighed. 
Opgaven 
dækker 
forberedelse, 
optagelse, 
klipning og 
teksning af 
film. 1 
optagelsesdag 
med 2-3 cases 
på samme 
lokation – 
Vesterbro, Kbh. 

September og 
oktober 2017 

25.000 DKK  

Mundipharma 
A/S 
 
 

FAKS 
medlemsweeke
nd 2017 

Mundipharma 
A/S og 
Foreningen af 
Kroniske 
Smertepatiente
r (FAKS) 

Tilskud til 
afholdelse af 
FAKS’ 
medlemsweeke
nd 

Tilskud til 
afholdelse af 
FAKS’ 
medlemsweeke
nd 

Mundipharma 
yder tilskud til 
afholdelse af 
FAKS’ 
medlemsweeke
nd 

En weekend i 
løbet af 2017 

25.000 kr. NA 

Mundipharma 
A/S 
 

Indretning af 
undervisningsl
okale 

Antidot 
Danmark og 
Mundipharma 

Tilskud til 
indretning af 
undervisningsl

Tilskud til 
indretning af 
undervisningsl

Mundipharma 
yder tilskud til 
indretning af 

2017 15.000 kr. NA 
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okale med 
lydudstyr, pc, 
møbler etc. 

okale med 
lydudstyr, pc, 
møbler etc. 

undervisningsl
okale 

Novartis 
Healthcare 
 

Borgermøder 
2017 

Gigtforeningen Financiel 
support til 
afholdelse af 
borgermøder 

Afholdelse af 4 
borgermøder 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte og 
Gigtforeningen 
afholder 
møderne 

24/4, 27/4, 
september og 
oktober 2017 

90.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Patientinforma
tionsfolder 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew 

Støtte til pjece Genoptryk af 
patientinforma
tionsfolder 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte og 
distribuerer 
brochurer  

Forår 2017 14.400 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Snot or Not Astma-Allergi 
Danmark 

Støtte til 
oplysningskam
pagne 

Oplysningskam
pagne 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte og 
Astma-Allergi 
Danmark står 
for awareness-
kampagnen 

Forår 2017 40.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

World 
Psoriasis Day 

Psoriasisforeni
ngen 

Verdens 
Psoriasis Dag 
2017 

Oplysningskam
pagne 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte til 
Psoriasisforeni
ngen 

29. oktober 
2017 

255.675 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Psoriasis 
Mentor App 

Psoriasisforeni
ngen 

Oplysnings 
kampagne på 
Facebook 

Oplysningskam
pagne 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte til 
Psoriasisforeni
ngen 

Forår 2017 40.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Glaukomforeni
ngens 
medlemsblad 
forår 2017 

Glaukomforeni
ngen 

Medlems 
magazin 

Oplysning til 
medlemmerne 

Novartis 
betaler for 
udarbejdelsen 
af bladet og 
tryk 

Forår 2017 20.000 DKK  
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Novartis 
Healthcare 
 

Glaukomforeni
ngens 
medlemsmøde 
april 2017 

Glaukomforeni
ngen 

Medlems møde Oplysning til 
medlemmerne 

Novartis 
betaler for 
lokale og 
forplejning 

Forår 2017 6.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Patientmøder Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew 

Støtte til 
patientmøder 

Patientinforma
tionsmødet/Bo
oster weekend: 
Et kronikerliv i 
kontrol 

Novartis giver 
økonomisk  

Efterrår 2017 30.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 

PsO Mentor 
app 

Psoriasisforeni
ngen 

Sponsorat Støtte til 
udvikling af 
PsOMentor app 

Novartis giver 
grant 

Oktober 2017 100.000 DKK  

Novartis 
Healthcare A/S 

Projekt: 
Patientpræfere
ncer 

Scleroseforenin
gen 

Financiel støtte 
til projekt 

Tilvejebringels
e af viden om 
skelerosepatie
ntenes 
behandlingspr
æferencer 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte 

Forår 2017 66.000 DKK  

Novartis 
Healthcare A/S 

Grant: ”MS Bike 
Challenge” 
(Cykelløb) 

Scleroseforenin
gen 

Sponsorat Fundraising til 
fordel for MS 
og 
skelrosepatient
er (forskning) 

Novartis giver 
økonomisk 
støtte 

Forår 2017 40.992 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Patientforening
en 
Modermærkek
ræft 

Patientforening
en 
Modermærkekr
æft 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
Patientforening
en 
Modermærkek
ræfts nationale 
modermærkek
ræftdag 

Støtte til 
afholdelse af 
Patientforening
en 
Modermærkek
ræfts nationale 
modermærkek
ræftdag 

September/Okt
ober 2017 

75.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Dansk MPN 
Forening 

Dansk MPN 
Forening 

Sponsorat Støtte til 4 
årsmøder og 2 
foredrag 

Støtte til 4 
årsmøder og 2 
foredrag 

December 
2017 

292.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Patientforening
en for 
Lymfekræft, 

Patientforening
en for 
Lymfekræft, 

Sponsorat Støtte til LyLes 
aktiviteter i 
2017 

Støtte til LyLes 
aktiviteter i 
2017 

December 
2017 

300.000 DKK  
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Leukæmi og 
MDS (LyLe) 

Leukæmi og 
MDS (LyLe) 

Novartis 
Healthcare 
 

Patientforening
en 
Modermærkek
ræft 

Patientforening
en 
Modermærkekr
æft 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
Patientforening
en 
Modermærkek
ræfts aktivitet: 
Opstart og 
udgivelse af 
tidsskriftet På 
Pletten 

Støtte til 
afholdelse af 
Patientforening
en 
Modermærkek
ræfts aktivitet: 
Opstart og 
udgivelse af 
tidsskriftet På 
Pletten 

September 
2017 

50.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Danmarks 
Bløderforening 

Danmarks 
Bløderforening 

Sponsorat Støtte til 
projekt: 
”Styrket 
indsats for 
børn med ITP 
og deres 
familier” 
 

Støtte til 
projekt: 
”Styrket 
indsats for 
børn med ITP 
og deres 
familier” 
 

September 
2017-Maj 2018 

53.723 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Grant 
Lungeforening
en Holbæk 

Lungeforeninge
n Holbæk 

Sponsorat Funding of 
speaker 
pulmonologist 
Kristoffer 
Bastrup-
Madsen Marså 
at a local 
patient event in 
Holbæk.  

Event Themes: 
Handling of 
medicine, 
inhalation 
technique, PEP 
whistles, 
exacerbations 
etc. 

Oktober 2017 7.000 DKK  

Novartis 
Healthcare 
 

Grant Dansk 
Lungeforening 

Lungeforeninge
n København 

Sponsorat Udvikling af 
rådgivningsmet
oder til KOL-
patienter og 
pårørende 

Udvikling af 
rådgivningsmet
oder til KOL-
patienter og 

Februar 2017 111.400 DKK  

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Informationska

m-pagne ifm 

Verdens 

NNDK 

 

Sponsorat Afholdelse af 

informationska

mpagne ifm 

NN DK 

sponsorerer 

kampagnen. 

14. nov. 2017 50.000 N/A 
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Region 

Danmark 

(NN DK)  

 

 

Diabetes Dag 

2017 

Diabetesforeni

ngen 

Odense 

Verdens 

Diabetesdag 

2017 

 

Foreningen 

udvikler 

materialer og 

gennemfører 

kampagnen 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Patientforening  

på besøg hos 

NN  A/S 

NN DK 

 

Diabetesforeni

ngen Nyborg 

 

Sponsorat Sponsorering af 

rundvisning på 

Novo Nordisks 

fabrik i 

Hillerød for 

max. 35 

deltagere 

NN DK 

arrangerer 

besøg, 

forplejning og 

foredrag.  

 

Diabetesforeni

ngen 

arrangerer og 

afholder udgift 

til transport til 

Bagsværd og 

Hillerød 

16 maj 2017 Kr. 15.000 

(forplejning) 

Kr. 7.000 

(foredrag + 

rundvisning) 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Patientforening  

på besøg hos 

NN  A/S 

NN DK 

 

Diabetesforeni

ngen  

Sorø 

 

Sponsorat Sponsorering af 

rundvisning på 

Novo Nordisks 

fabrik i 

Hillerød for 

max. 35 

deltagere 

NN DK 

arrangerer 

besøg, 

forplejning og 

foredrag.  

 

Diabetesforeni

ngen 

arrangerer og 

afholder udgift 

til transport til 

Bagsværd og 

Hillerød 

16 maj 2017 Kr. 15.000 

(forplejning) 

Kr. 7.000 

(foredrag + 

rundvisning) 
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Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Patientforening  

på besøg hos 

NN  A/S 

NN DK 

 

Diabetesforeni

ngen  

Egedal 

 

Sponsorat Sponsorering af 

rundvisning på 

Novo Nordisks 

fabrik i 

Hillerød for 

max. 35 

deltagere 

NN DK 

arrangerer 

besøg, 

forplejning og 

foredrag.  

 

Diabetesforeni

ngen 

arrangerer og 

afholder udgift 

til transport til 

Bagsværd og 

Hillerød 

16 maj 2017 Kr. 15.000 

(forplejning) 

Kr. 7.000 

(foredrag + 

rundvisning) 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Patientforening  

på besøg hos 

NN  A/S 

NN DK 

 

Diabetesforeni

ngen 

Guldborgsund  

 

Sponsorat Sponsorering af 

rundvisning på 

Novo Nordisks 

fabrik i 

Hillerød for 

max. 35 

deltagere 

NN DK 

arrangerer 

besøg, 

forplejning og 

foredrag.  

 

Diabetesforeni

ngen 

arrangerer og 

afholder udgift 

til transport til 

Bagsværd og 

Hillerød 

26 sep 2017 Kr. 15.000 

(forplejning) 

Kr. 7.000 

(foredrag + 

rundvisning) 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Patientforening  

på besøg hos 

NN  A/S 

NN DK 

 

Diabetesforeni

ngen  

Esbjerg 

 

Sponsorat Sponsorering af 

rundvisning på 

Novo Nordisks 

fabrik i 

Hillerød for 

NN DK 

arrangerer 

besøg, 

forplejning og 

foredrag.  

 

26 sep 2017 Kr. 15.000 

(forplejning) 

Kr. 7.000 

(foredrag + 

rundvisning) 
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max. 35 

deltagere 

Diabetesforeni

ngen 

arrangerer og 

afholder udgift 

til transport til 

Bagsværd og 

Hillerød 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Patientforening  

på besøg hos 

NN  A/S 

NN DK 

 

Diabetesforeni

ngen  

Vejle 

 

Sponsorat Sponsorering af 

rundvisning på 

Novo Nordisks 

fabrik i 

Hillerød for 

max. 35 

deltagere 

NN DK 

arrangerer 

besøg, 

forplejning og 

foredrag.  

 

Diabetesforeni

ngen 

arrangerer og 

afholder udgift 

til transport til 

Bagsværd og 

Hillerød 

26 sep 2017 Kr. 15.000 

(forplejning) 

Kr. 7.000 

(foredrag + 

rundvisning) 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Danmarks 

Bløderforening 

Årsmøde 2017 

NN DK 

 

Danmarks 

Bløderforening 

Sponsorat Bidrag til 

afholdelse af 

Danmarks 

Bløderforening

s Årsmøde 

2017 

Bløderforening

en arrangerer 

og afholder 

årsmøde 2017. 

 

NN DK giver 

støtte til 

afholdelsen af 

årsmødet. 

22 – 23. april 

2017 

15.000 N/A 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

JDRF 2017 NN DK 

 

Sponsorat JDRF 2017 NN DK 

sponsorerer 

JDRF 2017 

Maj – Dec. 2017 140.000 N/A 
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(NN DK) 

 

 

 

JDRF Fonden 

for 

diabetesforskni

ng 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

JDRF TrialNet  NN DK og 

JDRF  

Økonomisk 

støtte 

Støtte til 

indkøb af 

udstyr til 

projektet 

NN DK yder 

støtte til 

indkøb af 

udstyr. 

JDRF indkøber 

udstyr. 

 

Marts – juli 

2017 

DKK 50.000 Ingen 

Novo Nordisk 

A/S 

Medlemsblad NN A/S og 

Dansk 

Handicap 

Forbund –

Nordvest afd. 

Økonomisk 

støtte 

Støtte til 

produktion af 

medlemsblad. 

NN A/S yder 

støtte til 

produktion af 

medlemsblad. 

NN A/S får 1 

side annonce i 

hvert blad. 

March – 

December 

2017  

DKK 7.200 N/A 

Novo Nordisk 

A/S 

Børn og unge 

får en på 

opleveren 

NN AS 

 

Diabetesforeni

ngen 

Børnefamiliegr

uppen region 

hovedstaden 

Sponsorat Sponsorat til 

årets 

børnebakketur 

(ca. 35 børn)  

NN AS yder 

støtte til 

indkøb af 

turpas og 

frokost til 

deltagerne.  

 

Diabetesforeni

ngen 

planlægger og 

gennemfører 

børnebakketur

en.  

27. maj 2017 Kr. 15.000 N/A 



49 
 

Novo Nordisk 

Scandinavia AB,  

Region Danmark 

(NN DK) 

Donation af 

børnerygsække 

NN DK  

Røde Kors Asyl 

Donation Donation af 

restlager af 

børnerygsække 

NN DK har et 

restlager af 

børnerygsække 

som vi donerer 

til Røde Kors, 

der kan bruge 

disse i 

foreningens 

arbejde. 

April 2017 N/A Anslået værdi 

105.000 kr 

Novo Nordisk 

A/S 

DEEP 

membership 

Novo Nordisk 

Danish 

Adipositas 

Association 

Service 

agreement 

Organisation to 

be member of 

Disease 

Experience 

Expert Panel 

(DEEP) 

Novo Nordisk: 

organise 

sessions 

Organisation: 

identify 

members to 

participate in 

sessions 

Q4 2017 5400 DKK for 1 

day and 2 

hours services 

from 

organisation 

according to 

fair market 

value 

None 

Novo Nordisk 

A/S 

Kidney Connect 

Workshop 

Novo Nordisk 

A/S 

Danish Kidney 

Association 

Service and 

support 

agreement 

Jointly organise 

workshop 

around kidney 

connect survey 

findings 

Novo Nordisk 

A/S: arrange 

workshop set-

up, logistics, 

video and 

outcome 

documentation 

Kidney 

Association: 

Present 

findings from 

survey 

12 October 

2017 

Video 

documentation: 

40,000 DKK 

Copy-writer: 

4000 DKK 

Briefing of 

copy-writer 

and film crew 

 
Orifarm 
Generics A/S 
 

Sponsorat af 
Gigtforeningen
s 

Orifarm 
Generics A/S 
og  
Gigtforeningen 

Sponsorat af 
”Hjælperyttern
e”  

* Orifarm 
Generics A/S: 
Yder af 
sponsorstøtte 

01/01-2017 
til  
30/09-2017 

Kr. 25.000  
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 ”Hjælperyttern
e” 

Gigtforeningen: 
modtager af 
sponsorstøtte 

Otsuka Pharma 

Scandinavia AB 

 

Målrettet 

information om 

sygdommen  

skizofreni med 

udgangspunkt i 

beskrevne 

behov fra 

patienter og 

pårørende 

Psykiatrifon-

den som har 

modtaget den 

finansielle 

støtte, 

Lundbeck 

Pharma A/S 

partner i 

projektet og 

Skizofreniforen

ingen frmgår 

som 

medafsender 

(Skizofrenifore

ningen har ikke 

modtaget 

finansiel støtte) 

Finansiel støtte 

til udvikling af 

informationsm

ateriale om 

sygdommen 

skizofreni 

udviklet af og i 

samarbejde 

med patienter 

og pårørende 

(konkret en 

film og en 

pjece)  

 

Psykiatrifonde
n vil i 
samarbejde 
med Otsuka 
Pharma 
Scandinavia 
AB, Lundbeck 
Pharma A/S og 
Skizofreniforen
ingen 
udarbejde 
materiale til 
unge og deres 
pårørende om 
livet med 
Skizofreni. 
Materialet 
udvikles på 
baggrund af 2 
workshops 
afholdt med 
patienter og 
pårørende. 
Formålet med 
materialet er at 
højne 
vidensniveauet 
for patienter og 
pårørende så 
de opnår et 
bedre 
behandlingsforl
øb og en bedre 
livskvalitet. 

Otsuka Pharma 
og Lundbeck 
Pharma har 
ydet finansiel 
støtte til 
udvikling af 
materiale. Det 
fulde beløb 
175.000 kr er 
trukket hos og 
står således 
registeret hos 
Otsuka Pharna 
AB, men givet i 
samarbejde 
med Lundbeck 
Pharma A/S 
Psykiatrifonde
n har i 
samarbejde 
med, patienter 
og pårørende 
og uvildige 
fagpersoner 
samt 
styregruppe 
udviklet 
materialet. 

Projektet er 
startet 1/11- 
2017 og 
materialet 
forventes 
tilgængeligt i 
Q1 2018 

Rammebudget 
(1 pjece og en 
film) 
Psykiatrifonde
n kr. 80.000 
Projektledelse 
og 
koordinering 
Rekruttering af 
medvirkende 
og 
samarbejdspart
nere  
Løbende 
sparring med 
fagpersoner  
Tekst, 
redigering og 
korrektur 
Tilrettelæggels
e og 
medinstruktion 
af film 
Transport, 
fortæring,  
Produktion af 
undertekster til 
film 
Distribution af 
materiale 
Uforudsete 
udgifter 

Organisering 
af 
styregruppen 
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Illustrator eller 
fotograf kr. 
15.000 
Filmproduktio
n, research, 
medinstruktion
, musik, 
klipning mm. 
kr. 40.000 
Grafisk 
opsætning af 
pjecer (4-
foldet) + subs 
og titel-skilt til 
film kr. 20.000 
Tryk af pjecer 
kr. 20.000 
I alt kr. 
175.000 + 
moms 
 

Pfizer ApS 
 

MB-
foreningens 
medlemsblad 
“Magasinet om 
Rygsøjlegigt” 

Pfizer ApS og 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew 

Sponsorat til 
ekstern 
journalistisk 
artikelskrivnin
g til 
medlemsbladet 

At sikre 
udarbejdelse af 
veldokumenter
ede og fagligt 
relevante 
artikler til 
foreningens 
medlemsblad 
"Magasinet om 
Rygsøjelgigt" i 
2018 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til 
ekstern 
journalistisk 
hjælp til 
udarbejdelse af 
faglige artikler 
til 
medlemsbladet 
"Magasinet om 
Rygsøjlegigt" i 
2018. 
Foreningen: 
Veldokumenter
ede fagligt 

01.12.2017-
30.11.2018 

50.000 DKK  
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artikelskrivnin
g i 2018. 
Pfizer 
modtager 
eksemplar af 
medlemsblad. 

Pfizer ApS 
 

Danmarks 
Bløderforening
s Årsmøde 

Pfizer ApS og 
Danmarks 
Bløderforening 

Sponsorat til 
årsmøde 

Fokus på 
hæmofili 

Bløderforening
en afholder 
årsmødet for 
dets 
medlemmer. 
Pfizer yder 
økonomisk 
støtte til 
årsmødet og får 
vist sit logo til 
årsmødet. 

22.04.-
23.04.2017 

25.000 DKK  

Pfizer ApS 
 

Velkomstpakke 
til nye 
patienter 

Pfizer ApS og 
Foreningen af 
Sjældne 
Sygdomme 

Sponsorat til 
patientmaterial
e til nye 
patienter med 
sjælden 
diagnose 

Fokus på 
behandling af 
hæmofili 

Pfizer: Yde 
finansiel støtte 
til udvikling og 
distribution af 
informationsm
ateriale. Pfizer 
får via 
sponsoratet 
mulighed for at 
vise sin støtte 
til sjældne-
området, som 
er et vigtigt 
medicinsk 
område for 
Pfizer. 

31.10.2017-
31.10.2018 

30.000 DKK  

Pfizer ApS 
 

Apopleksi 
oplysningskam
pagne 

Pfizer og 
Hjernesagen 

Sponsorat til 
informationsm
ateriale 

Nedsætte antal 
af apopleksi 
tilfælde 

Hjernesagen: 
Formålet med 
aftalen er, at 
sætte fokus på 

01.11.2017-
01.11.2018 

270.000 DKK  
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advarselssignal
er, symptomer 
samt 
forebyggelse af 
apopleksier og 
dermed 
mindske 
antallet af 
apopleksier, 
som er et stort 
sundhedsprobl
em i Danmark. 

Pfizer ApS Patientforening
en Lungekræft 
- Advertising 
space 
Netdoktor 

Pfizer og 
Patientforening
en Lungekræft 

Annoncering i 
Netdoktor 

Køb af 
annonceplads 
hos Netdoktor 
til hjælp for 
brystkræftpatie
nter 

Pfizer yder 
ikke-finansiel 
støtte 
bestående af 
annonceringspl
ads på 
Netdoktors 
hjemmeside. 
Patientforening
en Lungekræft 
forpligter sig til 
at nævne 
sponsoratet på 
deres 
hjemmeside. 

01.12.2017 - 
30.11.2018 

 40.000 kr., 
Pfizer 
forpligter sig, i 
henhold til 
denne aftale, 
til at yde ikke-
finansiel 
støtte 
bestående af 
annoncering 
på Netdoktors 
hjemmeside. 
Støtten har en 
samlet 
finansiel 
værdi af ca. 
40.000 kr. 

Pfizer ApS Patientforening
en Lungekræft 
- Internatinal 
Lungekræftdag 

Pfizer og 
Patientforening
en Lungekræft 
 

Sponsorat 
møde i 
forbindelse 
med 
International 
Lungekræftdag 

Skabe 
opmærksomhe
d omkring 
tidlig 
diagnostik af 
lungekræft 

Pfizer 
sponserede 
mødet 
økonomisk, og 
bliver nævnt 
som sponsor 

20.11.2017-
20.11.2017 
 

30.000 kr. 
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Pfizer ApS Patientforening
en Lungekræft 
- Børnebog 

Pfizer og 
Patientforening
en Lungekræft 
 

Sponsorat til 
udvikling og 
udgivelse af 
bog om 
lungekræft. 
Målgruppen er 
børn med 
pårørende der 
har lungekræft 

Støtte 
børnenes 
forståelse af 
hvad 
lungekræft er. 
 

Pfizer støtter 
tilblivelsen af 
bogen 
økonomisk, 
mod at vi 
nævnes som 
sponsorer. 

24.03.2017-
24.03.2017 
 

30.000 kr. 
 

 

Pfizer ApS Advertising 
Space, 
NetDoktor 

Pfizer og Dansk 
Brystkræft 
Organisation 

Sponsorat til 
annoncering 

At give DBO 
mulighed for at 
gøre 
opmærksom på 
dem selv og 
tiltrække nye 
medlemmer via 
banner-
annoncer på 
NetDoktor. 

Pfizer stiller 
reklameplads 
til rådighed, 
DBO udvikling 
af annoncer og 
promovering. 
 

Nov 2017 - Nov 
2018 
 

 Annonceplads 
på 
NetDoktor.dk, 
anslået værdi 
af 40.000 kr. 
 

Pfizer PFE ApS 
 

FAKS 
Medlemsweeke
nd 

Pfizer PFE ApS, 
FAKS 
Foreningen af 
Kroniske 
Smertepatiente
r 

Møde Støtte til debat, 
der kan sætte 
fokus på 
kroniske 
smerter og 
hjælpe 
personer med 
kroniske 
smerter til at 
hjælpe sig selv 
med at få et 
bedre liv 

Pfizer dækker 
honorar til 
foredragsholde
re og FAKS 
forpligter sig til 
at omtale 
Pfizers Smerte 
APP på deres 
Facebook side 

28.10.-
29.10.2017 

15.000 DKK  

Pfizer PFE ApS 
 

FAKS 
spørgeskemau
ndersøgelse 

Pfizer PFE ApS, 
FAKS 
Foreningen af 
Kroniske 
Smertepatiente
r (indbetalt til 

Sponsorat til 
spørgeskemau
ndersøgelse 

Hjælpe 
smertepatiente
n til at blive 
bedre til at tage 
hånd om egen 
sygdom. 

Pfizer betaler 
for 
undersøgelsen 
og FAKS 
forpligter sig til 
at dele 

31.03.-
01.10.2017 

70.000 DKK  
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Kompass 
Kommunikatio
n) 

Svarene vil 
kunne fungere 
til 
informations- 
og 
vidensdeling. 

resultatet med 
Pfizer 

Pierre Fabre 
Pharma 
Norden AB 
 
 

 Kontinensforen
ingen & Pierre 
Fabre Pharma 
Norden AB 

Sponsorat Støtte til 
landsdækkende 
patientundervi
sning 
og information 
om 
inkontinens-
behandling 

Pierre Fabre 
Pharma 
Norden har 
ingen anden 
rolle ift. 
patientforening
en.  

Støtten er givet 
i 2017. Der er 
ikke sat nogen 
tidsramme. 

DKK 25.000  

Roche Deltagelse i 
Breast Cancer 
Patient Group 
Forum 
Improving the 
Outlook. 

Roche  
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 

Donation Dansk 
Brystkræft 
Organisation 
deltager med to 
repræsentanter 
på konferencen  
 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at finansiere 
transport og 
opholdsafgifter. 
Organisationen 
forpligter sig i 
at deltage 

27.06.2017 - 
28.06.2017 

16.513 
 

Ej relevant 

Roche International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations, 
14. – 16. marts 
2017 

Roche  
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 

Donation 
 

Donation til 
deltagelse i 
konferencen 
International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations 
14. – 16. marts 
2017 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
IEEPO 2017 

14.03.2017 - 
16.03.2017 

16.348 Ej relevant 

Roche Abonnement 
på 
nyhedsbrevet 
altinget.dk 

Roche 
Dansk 
Brystkræft 
Organisation 

Donation Donation til 
abonnement af 
altinget.dk 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 

15.02.2017 - 
01.03.2017 

3.700 Ej relevant 
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Organisationen 
forpligter sig til 
at benytte 
donationen til 
at abonnere på 
nyhedsbrevet 
altinget.dk 

Roche International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations, 
14. – 16. marts 
2017 

Roche  
Patientforening
en Lungekræft 

Donation 
 

Donation til 
deltagelse i 
konferencen 
International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
IEEPO 2017 

14.03.2017 - 
16.03.2017 

14.194 Ej relevant 

Roche Høring om 
visioner for 
lungekræftbeh
andling. Fra 
vision til 
virkelighed. 
 

Roche 
Patientforening
en Lungekræft 

Donation Høring 
lungekræft på 
Christiansborg. 
 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at sponsorere 
høring.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at afholde 
ovennævnte 
høring i 
aftaleperioden. 

18.05.2017 20.000 Ej relevant 

Roche Debatmøde på 
Bornholms 
Folkemøde 
2017 

Roche  
Patientforening
en Lungekræft 
på vegne af 
Patientforening
en 
Modermærkekr
æft, DBO, KIU, 
LyLe 

Donation Donation til 
afholdelse af 
Debatmøde på 
Bornholms 
Folkemøde 
2017 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at afholde 
nævnte 
aktivitet. 

04.01.2017 - 
16.06.2017 

25.000 Ej relevant 
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Roche Støtte til 
annoncering af 
landsdækkend
e kampagne 
"Mave & Tarm" 

Roche 
Tarmkræftfore
ningen 

Donation Donation til 
kampagne 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at give en 
donation til 
dækning af 
udgifter til 
annoncering. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at bruge 
donationen til 
annonceringen 

27.09.2017 - 
01.10.2017 

6.000 Ej relevant 

Roche International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations, 
14. – 16. marts 
2017 

Roche 
KIU - Kræft I 
Underlivet 

Donation Donation til 
deltagelse i 
konferencen 
International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
IEEPO 2017 

14.03.2017 - 
16.03.2017 

15.212 Ej relevant 

Roche Støtte til Den 
Nationale 
Lungekonferen
ce 2017: De 
fantastiske 
lunger 

Roche 
Lungeforeninge
n 

Donation Donation til 
konference 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
afholdelsen af 
konferencen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at afholde 
konferencen 
samt stille en 
stand. 

01.09.2017 - 
11-10-2017 

15.000 Ej relevant 

Roche International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations, 

Roche  
LYLE - 
Patientforening
en for 

Donation 
 

Donation til 
deltagelse i 
konferencen 
International 
Exchange 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 

14.03.2017 - 
16.03.2017 

14.191 Ej relevant 
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14. – 16. marts 
2017 

Lymfekræft og 
Leukæmi 

Experience for 
Patient 
Organisations 
14. – 16. marts 
2017 

Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
IEEPO 2017 

Roche Abonnement 
på det faglige 
onlinemedie 
Medwatch 

Roche  
LYLE - 
Patientforening
en for 
Lymfekræft og 
Leukæmi 

Donation Donation til 
abonnement 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte indkøb 
af abonnement. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at erhverve 
abonnementet 

15.08.2017 - 
15.09.2017 

4.975 
 

Ej relevant 

Roche Støtte til 
udgivelse 
jubilæumsmag
asin med 
faglige artikler 
baseret på 
indlæg ved 
foreningens 
jubilæumsmød
e, 29. 
september-1. 
oktober 2017. 
 

Roche  
LYLE - 
Patientforening
en for 
Lymfekræft og 
Leukæmi 

Donation  Donation til 
publikation 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
udgivelsen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at udarbejde og 
udgive 
magasinet 

01.09.2017 - 
31.12.2017 

75.000 Ej relevant 

Roche International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations 
og Rare 
Diseases 14. – 
17. marts 2017 

Roche 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation 
 

Donation til 
deltagelse i 
konferencen 
International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations 
og Rare 
Diseases 14. – 
17. marts 2017 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
IEEPO 2017 

14.03.2017 - 
16.03.2017 

20.664 Ej relevant 
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Roche Danmarks 
Bløderforening
s årsmøde 
2017 

Roche 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation Donation til 
afholdelse af 
Danmarks 
Bløderforening
s årsmøde, 22.-
23. april 2017 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at benytte 
donationen til 
deres årsmøde 
2017 

22.04.2017 - 
23.04.2017 

25.000 Ej relevant 

Roche Støtte til 
Danmarks 
Bløderforening
s deltagelse i 
kongressen, 
World 
Federation of 
Hemophilia, 
20.-24. maj 
2018 

Roche 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation Donation til 
deltagelse i 
WFH 2018 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
deltagelsen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage og 
betale 
deltagergebyre
t 

24.10.2017 - 
17.11.2017 

27.070 Ej relevant 

Roche Støtte til 
Danmarks 
Bløderforening
s deltagelse 
kongressen, 
European 
Haemophilia 
Consortium, 5.-
8. oktober 
2017 

Roche 
Danmarks 
Bløderforening 

Donation Donation til 
deltagelse i 
kongressen 
European 
Haemophilia 
Consortium, 5.-
8. oktober 
2017 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
deltagelsen i 
kongressen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
kongressen 

05.10.2017 - 
08.10.2017 

17.162 Ej relevant 

Roche International 
Exchange 
Experience for 
Patient 
Organisations 
og Rare 

Roche  
FNUG - 
Foreningen af 
Unge med Gigt 

Donation 
 

Donation til 
deltagelse i 
konferencen 
International 
Exchange 
Experience for 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 

14.03.2017 - 
16.03.2017 

17.805 Ej relevant 
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Diseases 14. – 
17. marts 2017 

Patient 
Organisations 
og Rare 
Diseases 14. – 
17. marts 2017 

Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
IEEPO 2017 

Roche Udsendelse af 
leddegigt 
magasin 

Roche 
FNUG - 
Foreningen af 
Unge med Gigt 

Donation Donation til 
udsendelse af 
publikation 

Virksomheden 
forpligter sig til 
i aftaleperioden 
at dække 
udgifterne til 
udsendelse af 
magasinet ”Et 
godt liv med 
leddegigt”. 
Organisationen 
forpligter sig til 
i aftaleperioden 
at udsende 
magasinet ”Et 
godt liv med 
leddegigt”. 

01.01.2017 - 
31.03.2017 

8.000 Ej relevant 

Roche Støtte til 
progressiv MS 
patientundersø
gelse.  

Roche 
Scleroseforenin
gen 

Donation Donation til 
progressiv MS 
undersøgelse. 
Formålet er at 
få mere 
information og 
større indblik i 
progressive 
patienters 
hverdagsliv mv. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
projektet.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at igangsætte 
det nævnte 
projekt 

05.02.2017 - 
30.04.2017 

144.000 Ej relevant 

Roche Tillægsanalyse 
til progressiv 
MS 
patientundersø
gelse 

Roche 
Scleroseforenin
gen 

Donation Donation til 
udarbejdelse af  
en 
tillægsanalyse 
til progressiv 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at sponsorere 
projektet. 
Organisationen 
forpligter sig til 

12.05.2017 - 
30.06.2017 
 

37.500 
 

Ej relevant 
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MS 
undersøgelse.  

at afvikle 
tillægsanalysen 

Roche Støtte til 
RoseLivPrisen 
2017 

Roche 
RoseLiv 

Donation Donation til 
RoseLivPrisen 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
RoseLivPrisen 
2017.  
Organisationen 
forpligter sig til 
at uddele 
prisen. 

01.01.2017 - 
25.03.2017 

25.000 Ej relevant 

Roche Støtte til 
Pårørendedage
n 2017 

Roche 
Foreningen for 
pårørende i 
Danmark 

Donation Donation til 
afholdelse af 
Pårørendedage
n 2017 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en 
donation til 
organisationen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
i aftaleperioden 
at afholde 
Pårørendedage
n 2017. 

01.02.2017 - 
02.02.2017 

15.000 Ej relevant 

Roche Deltagelse i 
The 2nd 
International 
Young Carers 
Conference 

Roche 
Foreningen for 
pårørende i 
Danmark 

Donation Donation til 
deltagelse i 
konference 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
deltagelsen. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at deltage i 
konferencen 

29.05.2017 - 
31.05.2017 

7.000 EJ relevant 

Roche Støtte til 
implementerin
g af ny 
hjemmeside 

Roche  
Foreningen for 
pårørende i 
Danmark 

Donation Donation til 
hjemmeside 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte 
implementerin
gen af 
hjemmesiden. 

15.08.2017 - 
02.02.2018 

20.000 Ej relevant 
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Organisationen 
forpligter sig til 
at 
implementere 
hjemmesiden 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 

Cykelnerven 
2017 

Sanofi og 
Scleroseforenin
gen 

Sponsorat Støtte til 1 
cykelrytters 
fundraising til 
forskning inden 
for MS 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

13.-18. juni 
2017 

DKK 15.000  N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 

RoseLivPrisen 
Festforelæsnin
ger 

Sanofi og 
RoseLiv – 
Støtteforening 
til fordel for 
Scleroseforenin
gen 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af en 
forelæsning 
med vinderen 
af 
RoseLivPrisen 
2017 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

9. november 
2017 

DKK 5.000 N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 

Webinar om 
kognition i 
forbindelse 
med MS 

Sanofi og 
Sclerose.info 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
webinar om 
kognition for 
foreningens 
medlemmer 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

6. december 
2017 

DKK 28.000  

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 

Thyreoidea 
Landsforeninge
ns 
Medlemskonfer
ence 2017 

Sanofi og 
Thyreoidea 
Landsforeninge
n 

Sponsorat Støtte til 
afholdelse af 
årlig 
medlemskonfer
ence 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

25. marts 2017 DKK 10.000 N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 
 

 
PROPA 
(Prostatakræftf
oreningen) 

Sanofi og 
PROPA 
(Prostatakræftf
oreningen) 

Sponsorat Støtte til 
PROPA 
Dataanalyse 
2017 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

Afvikles 
henover 2017 – 
slut oktober.  

DKK 50.000 N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 
 

Pompeforening
en i Danmark 

Sanofi og 
Pompeforening
en i Danmark 

Sponsorat Støtte til 
etablering af 
foreningens 
hjemmeside 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

Afvikles 
henover 2017 – 
31. december 
2017 

DKK 13.325 N/A 
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Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 
 

Gaucher 
Foreningen 

Sanofi og 
Gaucher 
Foreningen 

Sponsorat Støtte til 
dækning af 
udgifter for 
norske og 
finske patienter 
i forbindelse 
med Nordic 
Baltic Gaucher 
Meeting 2017 i  
Riga, Letland. 

Sanofi yder 
finansiel støtte 

28. – 30. april 
2017 

DKK 46.750 N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 
 

Kræftens 
Bekæmpelse 
(Afdeling 
Hørsholm) 

Sanofi og 
stafetforlivet.d
k 

Sponsorat Adgangsgebyr, 
køb af mad, 
stearinlys, 
betales på 
vegne af Sanofi, 
som herved 
sponsorere 
organisationen. 

Sanofi yder 
finansiel støtte. 

26. – 27. august 
2017 

DKK 10.500 N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 

Fabry 
Patientforening
en Danmark 

Sanofi og Fabry 
Patientforening
en Danmark 

Sponsorat Støtte til 
generalforsamli
ng og 
dagsmøde i 
Odense Zoo. 

Sanofi yder 
finansiel støtte. 

Generalforsaml
ing: 12. marts 
2017 
Dagsmøde i 
Odense Zoo: 
17. juni 2017 

DKK 10.000 N/A 

Sanofi-aventis 
Denmark A/S 
 

Atopisk Eksem 
Forening 

Sanofi og 
Atopisk Eksem 
Forening 

Sponsorat Støtte til 
dækning af 
udgifter i 
forbindelse 
med 
jubilæumsmød
e 2017. 

Sanofi yder 
finansiel støtte. 

2. september 
2017 

DKK 12.500 N/A 

Sanofi-aventis 
Danmark A/S 
 
 

 
TDWCM 2017 
(Team Diabetes 
We Cycle More 
2017) 

 
Diabetes-
foreningen 

Økonomisk 
støtte i form af 
et sponsorat til 
dækning af 
diverse 
udgifter i 

Samarbejdet 
tjener formålet 
at støtte 
motionscykelh
oldet i at skabe 
fokus på 

Diabetesforeni
ngen: 
Patientforening
en har indgået 
samsarbejde 
med We Cycle 

Cykelturen 
fandt sted den 
10.-16. 
september 
2017. 

- - 



64 
 

forbindelse 
med eventen. 

diabetes sagen 
og samle penge 
ind til børn 
med diabetes. 

More og 
cykeholdet blev 
døbt ”TDWCM”.  
Sanofi-aventis 
Danmark A/S: 
Biddraget med 
økonomiske 
støtte i form af 
sponsorat. 

 
Sanofi-aventis 
Danmark A/S 
 
 
 

 
Landsindsamli
ng 

 
Diabetes-
foreningen 

Økonomisk 
støtte i form af 
et sponsorat til 
dækning af 
udgifter til 
produktion af 
materiale og 
ligning i 
forbindelse 
med projektet. 

Samarbejdet 
tjener formålet 
at støtte børn 
med diabetes 
ved at 
sponsorere 
Landsindsamli
ngen. 

Diabetesforeni
ngen: 
Patientforening 
bag eventet, 
som står for 
driften af 
projektet. 
Sanofi-aventis 
Danmark A/S: 
Biddrager med 
økonomisk 
støtte i form af 
sponsorat.  

Eventet fandt 
sted den 11. 
juni 2017. 

- - 

 
Takeda Pharma 
A/S 
 
 

Projekt 
Livstilsråd IBD 

Colitis-Crohn 
Foreningen 

Honorering af 2 
lægefaglige 
personer  

De 2 
lægefaglige 
personer skal 
udarbejde en 
artikel til tryk i 
CCF-Magasinet, 
udfærdige et 
hæfte vedr. 
livsstil samt 
trykning og 
grafisk arbejde 
i forbindelse 
med folderen. 
Artiklen tager 
udgangspunk ti 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til CCF 

April – August 
2017 

31.000 Kr NA 
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projektet 
navnet. 

 
Takeda Pharma 
A/S 
 
 

In their shoes Colitis-Crohn 
Foreningen 

Takeda har 
indvilliget i at 
still en App 
samt 
inviationer/inf
ormationsmate
rialer 
tilgængelig for 
selekterede 
eksterne 
intressenter. 

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

Takeda yder 
en support til 
CCF 

Maj 2017 0 Kr NA 

 
 
Takeda Pharma 
A/S 
 
 
 

Jubilæumswee
kend 

LyLe Restricted 
grant to 
support Lyle 10 
year 
anniversary 
and theme 
event 

Information om 
de mange 
sygdomme 
foreningen 
arbejder med 
til patienter og 
pårørende, 
fulgt op af et 80 
siders 
jubilæumsmag
asin med 
artikler om 
blodkræft 
generelt og de 
enkelte 
diagnoser 
omfattende 
CLL, CML, AML, 
ALL, MDS og 
alle former for 
lymfekræft 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til LyLe 

 
 29. september - 
1. oktober 2017 

25.000 NA 

Teva Denmark 
A/S 
 

Patienters 
præferencer 

 Teva 
Denmark A/S 

Finansiel støtte 
til 
spørgeskemau

Scleroseforenin
gen ønskede at 
undersøge 

Teva Denmark 
A/S: Finansiel 
støtte 

2017 50.000 dkk ingen 
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 for 
medicingivning 

 Scleroseforen
ingen 

 KORA 
(trediepart) 

 Herudover 
støttedes 
projektet 
ligeledes af 
andre 
lægemiddelvi
rksomheder 

ndersøgelse, 
analyse og 
rapport 

hvilken 
betydning 
mennesker 
med sclerose 
tillægger 
forhold 
omkring MS-
medicin 

Scleroseforenin
gen: 
projektkoordin
ator 
KORA: 
Gennemførelse 
af undersøgelse 
og rapport 

Teva Denmark 
A/S 
 
 
 

Gut microbiota 
projekt  

Teva 
Denmark A/S 
og 
Scleroseforen
ingen 

 

Finansiel støtte 
til indsamling 
af fæces fra 
multiple 
sklerosepatient
-er  

Undersøgelse 
af 
bakterieprofile
r i fæces fra 
multiple 
sklerosepatient
er 

Teva Denmark 
A/S: Finansiel 
støtte 
Scleroseforenin
gen: 
gennemførelse 
af undersøgelse 
 

2017-2018 60.000 dkk Ingen 

UCB Nordic A/S 
 
 
 

UCB har 
sponsoreret 
Dansk Epilepsi- 
foreningens 
organiserede 
epilepsi-
sygeplejerske 
møde med 
fokus på 
kommunikatio
n med og 
omkring børn, 
unge og voksne 
med epilepsi 

Dansk 
Epilepsiforenin
g 
 

Sponsorat. UCB 
fik lov til at 
deltage i 
mødet, havde 
en 
udstillingstand.  

At uddanne 
epilepsi 
sygeplejersker 
i hvordan man 
bedre 
kommunikerer 
med unge og 
børn med 
epilepsi 

UCB er sponsor 
til mødet. 
Epilepsiforenin
g er ansvarlig 
for program 

24-25 marts 
2017 

36.000 DKK  

UCB Nordic A/S 
 
 
 

Støtte til 
indkøb af nye 
bannere  

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew 

Støtte til 
indkøb af 
material 

Støtte til 
indkøb af 10 
nye bannere i 
forbindelse 

UCB yder 
tilskud til køb 
af bannere 

13.marts 2017 5.500DKK  
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med 
foreningens 
nye navn 

 
UCB Nordic A/S 
 
 

Støtte til en 
workshop for 
at uddanne nye 
unge 
ambassadører 
til AxSpA 
patient 
organisationen 
i Danmark 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew 

Støtte til at 
afholde en 
workshop for 
unge 
nyerhvervede 
medlemmer 

Workshoppen 
skal inspirere 
og informere 
medlemmerne 
om 
sygdommen og 
andre forhold 
der kommer 
heraf, så de kan 
hjælpe andre 
unge i samme 
situation. 

UCB er sponsor 
til 
workshoppen.  

17.maj.2017 30.040 DKK  

 


