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ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2019 
 

Navnet på den 
virksomhed, 
der indberet-
ter 

Samarbejds-
projektets 
navn 

Navnet på de 
parter, der 
har indgået af-
talen 
 
(Lægemiddel-virk-
somheder, organi-
sationer og evt. 
tredje part)  

Type af pro-
jekt 
 

 
 
(Dvs. oplysninger 
om der er tale om 
generelle driftstil-
skud, konkrete 
møder, sponsora-
ter, pjecer, infor-
mations-kampag-
ner, uddannelses-
programmer, rej-
ser 
m.v.) 

Formål 
 
 
 
 
(Hvilket formål tje-
ner samarbejdet) 

Parternes 
rolle i projek-
tet 

Tidsramme Den økonomi-
ske støttes 
størrelse  
 
 
(Samt hvad pen-
gene skal bruges til 
– hvis dette ikke i 
forvejen fremgår 
under ”Formål” el-
ler ”Type af pro-
jekt”) 

Omfang og 
indhold af 
ikke-finansiel 
støtte 
 
(Ikke-finansiel 
støtte af betydeligt 
omfang, som ikke 
kan opgøres med 
en meningsfuld fi-
nansiel værdi, skal 
indeholde en be-
skrivelse, som 
klart redegør for 
den ikke-mone-
tære fordel, som 
organisationen 
modtager.)  

 
AbbVie Stand ved 

landskursus for 
dermatologiske 
sygeplejersker 
 

AbbVie og Ato-
pisk Eksem 
Forening 

Stand ved kur-
sus 

Foreningens 
deltagelse ved 
landskursus for 
dermatologiske 
sygeplejersker 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Atopisk Eksem 
Forening: Have 
en stand ved 
kurset 

December 
2019-marts 
2020 

9.500 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Fokus på stof-
brugeres sær-
lige behov i 
sundhedsvæse-
net 
 

AbbVie og Bru-
gernes Aka-
demi  

Informations-
indsats 

Indsats med fo-
kus på nødven-
dighed-en af en 
særlig tilgang 
til stofbrugere i 
sundheds-væ-
senet 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Brugernes Aka-
demi: Gennem-
føre informati-
ons-indsatsen 

Maj-juli 2019 26.215 kr.  Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Oplysning om 
hepatitis C i 
forbindelse 

AbbVie og Bru-
gernes Aka-
demi 

Oplysnings-
kampagne 

Informations-
indsats om mu-
ligheden for at 

AbbVie: Finan-
siel støtte 

Juli-december 
2019 

70.000 kr.  Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 
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med harm re-
duction-initia-
tiv 
 

få behandling 
for HCV 

Brugernes Aka-
demi: Gennem-
føre oplys-
nings-kampag-
nen 

AbbVie Det enkle pati-
entforløb 
 

AbbVie og Bru-
gernes Aka-
demi 

Målrettet test- 
og behand-
lings-tilbud 

Flytte udred-
ning og be-
handling af 
HCV tættere på 
patienterne 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Brugernes Aka-
demi: Uddanne 
relevante bro-
byggere samt 
koordinere 
samarbejdet 
mellem disse 
og de infekti-
ons-medicinske 
afdelinger   

Marts-august 
2020 

70.000 kr.  Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Deltagelse på 
EHA-kongres 
2019 
 

AbbVie og LyLe Kongres Foreningen 
deltagelse i 
EHA’s kongres 
2019 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
LyLe: Deltage 
med to perso-
ner i kongres-
sen, som for-
midler relevant 
information vi-
dere til forenin-
gens medlem-
mer 

April-juni 2019 60.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Nordisk pati-
ent-forenings-
møde 
 

AbbVie og LyLe Patient-for-
eningsmøde 

Afholdelse a 
møde for de 
nordiske pati-
entforeninger 
på området 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
LyLe: Afholde 
mødet 

Oktober-no-
vember 2019 

60.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Screening og 
behandling af 
HCV 
 

AbbVie og 
Mændenes 
Hjem 

Målrettet test- 
og behand-
lings-tilbud 

Gennemføre et 
screenings- og 
behandlings-
tilbud for HCV 

AbbVie: Finan-
siel støtte 

Oktober 2019-
juni 2020 

150.000 kr.  Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 
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for brugerne på 
foreningens 
herberg  

Mændenes 
Hjem: Gennem-
føre tilbuddet 
for beboerne 
på herberget 

AbbVie Parkinson 
Unity Walk 
2019 
 

AbbVie og Par-
kinson-forenin-
gen  

Arrangement – 
en ”walk” 

Øge bevidsthe-
den i offentlig-
heden om Par-
kinsons Syg-
dom samt 
styrke sam-
menhold og 
netværk hos 
personer med 
Parkinsons 
sygdom og de-
res pårørende 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Parkinson-for-
eningen: Af-
holde arrange-
mentet 

Maj 2019 10.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Publikation om 
avanceret be-
handling 
 

AbbVie og Par-
kinsonforenin-
gen 

Brochure Udgive en bro-
chure som en 
del af forenin-
gens indsats for 
at øge kendska-
bet til de avan-
cerede behand-
lings-former 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Parkinsonfore-
ningen: Produ-
cere og udgive 
brochuren 

September-no-
vember 2019 

35.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Folkemødet 
2019 
 

AbbVie og Pso-
riasis-forenin-
gen 

Deltagelse i 
Folkemødet  

Deltagelse i 
Folkemødet 
2019 for at 
sætte fokus på 
mennesker 
med moderat 
til svær psoria-
sis 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Psoriasis-for-
eningen: Del-
tage ved Folke-
mødet 2019, 
herunder af-
holde en panel-
debat 

Juni 2019 40.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 



4 
 

AbbVie Informations-
indsats - pati-
enter med svær 
psoriasis 
 

AbbVie og Pso-
riasis-forenin-
gen 

Informations-
kampagne 

Informations-
indsats rettet 
mod personer 
med svær pso-
riasis 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Psoriasis-for-
eningen: Gen-
nemføre infor-
mationskam-
pagnen 

Juli-december 
2019 

200.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Psoriasis 
Awareness 
Week 
 

AbbVie og Pso-
riasis-forenin-
gen 

Awareness-
kampagne 

Gennemføre en 
række aktivite-
ter i forbin-
delse med Ver-
dens Psoriasis-
dag 2019 som 
led i en aware-
ness-kampagne 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Psoriasis-for-
eningen: Plan-
lægge og gen-
nemføre aktivi-
teterne  

Oktober 2019 125.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

AbbVie Patienthånd-
bog 
 

AbbVie og For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew 

Patienthånd-
bog 

Udvikling af ny 
patienthånd-
bog 

AbbVie: Finan-
siel støtte 
Psoriasisfor-
eningen: Frem-
stille patient-
hånd-bogen 

Oktober 2019-
juni 2020 

10.000 kr. Ingen ikke-fi-
nansiel støtte 

Akcea 
Therapeutics 
UK Ltd. 
 
 
 

Sjældne Diag-
noser 

Sjældne Diag-
noser og Akcea 
Therapeutics 

Til dækning af 
div udgifter i 
forbindelse 
med møder og 
sekretær assi-
stance 

Et forum hvor 
man vil skabe 
mere fokus på 
sjældne syg-
domme for at 
styrke patien-
ter og pårø-
rende’s 
stemme. 

Vidensdeling  - 
Opdatere hin-
anden på hvad 
der sker inden-
for sjældne om-
rådet – Natio-
nalt, Nordisk og 
Europæisk. 
Bidrage til in-
put til Sjældne 
dagen m.m. 

Aftalen løber et 
år ad gangen: 1 
Januar – 31 De-
cember 2019 

12.500 DKK Ingen 

ALK-Abelló 
Nordic A/S 

Høfeberskoler 
2019 

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

Økonomisk bi-
drag til afhol-
delse af høfe-
berskoler og de 

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

ALK-Abelló 
Nordic A/S 
yder et økono-
misk bidrag til 
afholdelse af 

3 Møder i Maj 
2019 

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

Der er ikke no-
gen ikke-finan-
siel støtte i for-
bindelse med 
dette projekt. 
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andre aktivite-
ter, der er for-
bundet her-
med. 

høfebersko-
lerne, hvis mål 
er at undervise 
borgere samt 
deres pårø-
rende i aller-
gisk rhinitis, 
herunder ud-
redning og be-
handling. 

høfebersko-
lerne.  
Astma-Allergi 
Danmark afhol-
der udgifterne 
videre til leve-
randører, samt 
står for pro-
jektledelse af 
det samlede 
projekt og er 
alene den part, 
som varetager 
kontakt med 
pressen m.m. 

ALK-Abelló 
Nordic A/S 

Luftballonen 
Sommercamp 

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

Støtte til køb af 
adrenalin au-
toinjektor til 
brug for pro-
jekt Luftballo-
nen Sommer-
camp. 

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

ALK-Abelló 
Nordic A/S 
yder et økono-
misk bidrag til 
køb af adrena-
lin autoinjekto-
rer. Astma-Al-
lergi Forenin-
gen køber 
adrenalin au-
toinjektorer til 
akuttasker for 
Luftballonen’s 
Sommercamp. 

Sommeren 
2019 

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

Der er ikke no-
gen ikke-finan-
siel støtte i for-
bindelse med 
dette projekt. 
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fået udvidet so-
ciale barrierer. 

Almirall  Konceptudvik-  
ling for  
løsningen, der 
indeholder de 
fremtidige nati-
onale PROM for 
PsO  

Almirall og 
Psoriasis-for-
eningen  

Donation  Formålet er at 
få implemente-
ret moduler til 
PsoMentor 
App’en  

Psoriasisfor-
eningen for-
pligter sig til at 
gennemføre 
konceptudvik-  
lingen. Almirall 
forpligter sig til 
at yde aftalte 
støtte til pro-
jektet, samt ak-
tivt indgå i sty-
regruppen.  

15. oktober 
2018 til  
1. december 
2019  

100.000 DKK   

Alnylam SE 
 

 

Global Rare 
Disease 
Patient Advo-
cacy Collabora-
tive Summit 

Porfyriforenin-
gen 
 
Alnylam Phar-
maceuticals Inc 

Deltagelse I Eu-
ropæisk pati-
entforenings-
møde  
 

Deltagelse i 
Global Rare 
Disease 
Patient Advo-
cacy Collabora-
tive Summit 

Alnylam Phar-
maceuticals Inc 
er arrangører 
af mødet,   
betaler trans-
port, forlejning 
og overnatning 
Porfyriforenin-
gen er deltager 

8-10 Nov 2019 Dækning af 
transport, kost 
og logi: 8.500 
DKK 

 
 
 

Amicus Ther-
apeutics ApS 
 

Medlemsdelta-
gelse i 7th in-
ternational Fa-
bry expert 
meeting 

Amicus og Fa-
bryforeningen 

7th interna-
tional Fabry ex-
pert meeting.  

Formålet er at 
støtte Fabry-
foreningen og 
deres delta-
gelse i konfe-
rencen 

Amicus: Ingen 
involvering 
Fabryforenin-
gen: Admini-
stration  

1 jan 2019-31 
dec 2019 

15.000 DKK  0 

Amicus Thera-
peutics ApS 
 

Deltagelse i 
Sjældne Diag-
nosers kontakt-
udvalg 

Amicus og 
Sjældne Diag-
noser 

4 årlige møder 
mellem firmaer 
fra medicinal-
industrien og 
Sjældne Diag-
noser 

Formålet med 
kontaktudval-
get er at øge 
opmærksom-
heden om 
sjældne syg-
domme og at 
styrke de 

Amicus: Vi del-
tager i 4 årlige 
møder 

1 jan 2019-31 
dec 2019 

12.000 DKK 0 
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sjældne patien-
ters stemme. 
Det sker gen-
nem samar-
bejde om pro-
blemstillinger 
af fælles inte-
resse. 

Astellas 
Pharma a/s 
 

Temaaften om 
inkontinens 

Kontinesforeni
ngen, Astellas 
Pharma a/s 

Temaaften om 
inkontinens 

At skabe fokus 
omkring inkon-
tinensproble-
matikken 

Kontinensfor-
eningen står 
for organisa-
tion og gen-
nemførelse af 
mødet 
 

11.11.2019 7.500 kr. Ingen 

Astellas 
Pharma a/s 
 

Cartoon pro-
jekt 

PROPA, Mole-
cule Consul-
tancy & Astel-
las Pharma a/s 

Disease Aware-
ness Kampagne 

At skabe fokus 
omkring pro-
statakræft via 
cartoons på 
foreningens 
hjemmeside og 
på facebook 

PROPA står for 
roll-out af kam-
pagnen på for-
eningens hjem-
meside og på 
facebook; Mo-
lecule  leverer 
indhold til 
kampagnen; 
 

2019 50.000 kr. Ingen 

AstraZeneca 
 

Astma-skoler AstraZeneca og 
Astma og aller-
giforeningen 

Sponsorat At udbrede vi-
den om astma 
til astmapatien-
ter og pårø-
rende 

Astma- og al-
lergiforeningen 
står for at in-
formere, rekla-
mere og af-
holde 3 astma-
skoler fordelt i 
DK. 

3 aften arran-
gementer for-
delt over okt.-
nov. 2019 

DKK 65.131 
Beløb går til PR 
og reklame for 
astmaskoler in-
den afholdelse. 
Samt til lokaler, 
foredragshol-
dere og forplej-
ning på 3 ast-
maskoler med 
ca. 40 deltagere 
på hver skole.) 

N/A 
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AstraZeneca 
 

Diabetes Top-
møde på Folke-
mødet 15/6-
2019 

AstraZeneca og 
Diabetes-for-
eningen 

Sponsorat Diabetestop-
mødets vil 
sætte politisk 
fokus på en 
fortsat forbed-
ring af- og øget 
sammenhæng i 
diabetesbe-
handlingen, 
ved at stille 
skarpt på im-
plementerin-
gen af den nati-
onale hand-
lingsplan og 
dens effekter 

Diabetesfor-
eningen plan-
lægger og af-
holder Diabetes 
Topmøde un-
der ”Folkemø-
det Bornholm 
2019” 

15. juni 2019 DKK 40.000 
Beløb går til in-
vitation, loka-
tion PR samt 
gennemførelse 
af arrangemen-
tet  

N/A 

AstraZeneca 
 

Høring på Chri-
stians-borg 

AstraZeneca og 
Patientforenin-
gen Lungekræft 

Sponsorat Høring om 
screening for 
lungekræft på 
Christiansborg 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
planlægger og 
gennemfører 
mødet 

28. august 
2019 

DKK 49.000 
Beløbet går til 
mødelokaler, 
forplejning, op-
lægsholdere, 
invitationer og 
PR 

N/A 

AstraZeneca 
 

Møde-indlæg: 
We put patient 
first 

AstraZeneca og 
Patientforenin-
gen Lungekræft 

Honorar for 
indlæg 

Opnå øget ind-
sigt for livet 
som lungekræft 
patient 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
giver et indlæg 
v/ internt AZ 
møde 

21. august 
2019 

DKK 2.250 N/A 

AstraZeneca 
 

Interna-tional 
Lungekræftdag 
2019 

AstraZeneca og 
Patientforenin-
gen Lungekræft 

Sponsorat International 
Lungekræftdag 
afholdes for pa-
tienter, pårø-
rende, sund-
hedspersonale, 
politikere, jour-
nalister og an-

Patientforenin-
gen Lungekræft 
planlægger og 
gennemfører 
mødet 

19. november 
2019 

DKK 20.000 
Beløbet går til 
mødelokaler, 
forplejning, op-
lægsholdere, 
invitationer og 
PR 

N/A 
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dre med inte-
resse for lunge-
kræftområdet 

Bayer A/S Projekt ”Ni ud 
af Ti” 

Bayer og 
PROPA 

Støtte til infor-
mations-ar-
bejde 

Øge kendska-
bet til knogle-
metastaser, 
støtte til pati-
enter i deres 
dialog med 
sundheds-per-
sonale 

Økonomisk til-
skud til hosting 
af website. 
Organisation 
ansvarlig for 
hjemmeside 

2020 Kr. 3000,-  

Bayer A/S EHC Konfe-
rence 2019 

Bayer og Dan-
marks Bløder-
forening 

Støtte til kon-
gres deltagelse 

Opnå ny viden 
og bygge relati-
oner indenfor 
hæmofili 

Bayer betaler 
udgifter for 
deltagelse af 1 
person. 
Organisation 
arrangerer rej-
sen og der ud-
arbejdes en 
rapport til 
Bayer A/S 

4.-6. oktober 
2019 

Kr. 6.860,-  

Bayer A/S Nordisk møde Bayer A/S og 
Danmarks Blø-
derforening 

Støtte til kon-
gres deltagelse, 
hotel, work-
shop og hono-
rar til speakers. 

Opnå ny viden 
og bygge relati-
oner indenfor 
hæmofili 

Bayer giver 
støtte til delta-
gelse, rejse, ho-
tel og work-
shop. 
Organisation 
arrangerer 
nævnte. Bayer 
har mulighed 
for to delta-
gere, samt logo 
i invitation og 
program. Yder-
ligere udarbej-
des en rapport 
fra mødet. 

15-17 novem-
ber 2019 

Kr. 27.782,-  
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Bayer A/S Folkemøde 
2019 

Bayer og øjen-
foreningen 

Støtte til debat. Øge fo-
kus/kendskab 
på øjensyg-
domme /QoL 
ved at kunne 
se. 

Økonomisk til-
skud til at 
kunne 
holde/facilitere 
debat/event. 
Organisation er 
ejer af nævnte, 
men Bayer A/S 
har givet input 
til debat/event. 

13.-16 juni 
2019 

Kr. 80.000,-  

Biogen (Den-
mark) A/S 
 

Cykelnerven 
2019 

Biogen (Den-
mark) A/S, 
Sclerosefor-
eningen 

Støtte til forsk-
ning 

 Samarbejdet er 
et sponsorat, 
hvor Biogen 
yder støtte til 
Cykelnerven 
2019. Støtten 
går til forsk-
ning indenfor 
sclerose. Cykel-
nerven er Dan-
marks hårdeste 
velgørenheds-
event som fin-
der sted en 
gang årligt, og 
støttes af flere 
virksomheder 

”Sclerosefor-
eningen” står 
for at arran-
gere eventet 
samt udvæl-
gelse af delta-
gere. Yderli-
gere informa-
tion om ram-
merne for Cy-
kelnerven kan 
findes på hjem-
mesiden 
https://www.c
ykelnerven.dk/ 
Biogen bliver 
nævnt som 
sponsor til Cy-
kelnerven. 

Samarbejdet 
blev afsluttet i 
uge 24 2019, 
hvor Cykelner-
ven blev afslut-
tet 

Biogen sponso-
rerer Cykelner-
ven med DKK 
25.000,- 

 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 

Debat på Folke-
mødet 2019 
 

Biogen (Den-
mark) A/S, 
Sclerosefor-
eningen 

Sponsorat af et 
debatmøde på 
Folkemødet 
2019 

Samarbejdet er 
et sponsorat, 
hvor Biogen 
har ydet støtte 
til debat på Fol-
kemødet om 
”Er du rigtig 
klog? 

Sclerosefor-
eningen stod 
for at arran-
gere debatten. 
Biogen har 
sponsoreret 
debatten, som 

Debatten under 
Folkemødet 
blev afholdt 16. 
juni 2019 

Biogen har 
sponsoreret 
debatten på fol-
kemødet ”er du 
rigtig klog? 
Kognitive ud-
fordringer ved 
sclerose”. 
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Kognitive ud-
fordringer ved 
sclerose”. Fol-
kemødet er et 
event som fin-
der sted en 
gang årligt, og 
dets 
primære for-
mål er at styrke 
demokratiet og 
dialogen i Dan-
mark. Det sker 
ved at skabe en 
ny ramme om 
møder mellem 
beslutningsta-
gerne i er-
hvervslivet, in-
teresseorgani-
sationer og po-
litikere fra Fol-
ketinget, 
EU, kommuner 
og regioner. 

Sclerosefor-
eningen var 
vært for. 

med DKK 
75.000,- 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 

Hjælp til børn 
af patienter 
med Sclerose 

Biogen (Den-
mark) A/S, 
Sclerosefor-
eningen 

Støtte til ind-
køb af MS Ma-
scotter der ud-
leveres sam-
men med en 
børnebog 

Hjælp til børn 
af forældre 
med Sclerose, 
så de bedre kan 
forstå deres 
forældres syg-
dom, således at 
de ikke føler at 
de er de eneste 
der står i 
samme situa-
tion 

Biogen sponso-
rer indkøb af 
MS Mascot-
terne, og Scle-
roseforeningen 
står for indkøb 
og udlevering 
af mascotter og 
bøger til de re-
levante patien-
ter/børn 

Aftalen blev 
indgået den 13 
oktober 2019, 
og projektet 
skal være af-
sluttet inden 
den 31 decem-
ber 2019 

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

Driftstilskud Lungeforenin-
gen Strandbou-
levarden 49, B-
8  
2100 Køben-
havn Ø 

Tilskud til råd-
givning 

Støtte Patient-
foreningens ge-
nerelle arbejde 
med at tilbyde 
rådgivning, 
støtte og hjælp 
til lungepatien-
ter i Danmark 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Ansvarlig for 
aktiviteterne. 

2019 30.000 kr. Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Konsulent-
ydelse 

Sklerodermi-
foreningen  
Islevhusvej 36, 
st.  
2700 Brønshøj 

Undervisning Patientforenin-
gen giver et op-
læg om sklero-
dermipatien-
ters sygdoms-
forhold og dag-
ligliv og Sklero-
dermiforenin-
gens arbejde 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Oplægsholder 

Feb 2019 2.500 kr. Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Kampagneind-
sats 2019 

Diabetesfor-
eningen 
Stationsparken 
24, st.tv. 
2600 Glostrup 

Oplysnings-
kampagne 

Støtte gennem-
førelse af 
landsdækkende 
oplysnings-, fo-
rebyggelses- og 
opsporingsind-
sats i 2019 
målrettet per-
soner med 
prædiabetes, 
type 2-diabetes 
eller hjertekar-
sygdomme 
uden at vide 
det. 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Ansvarlig for 
aktiviteterne. 

Apr 2019 – Dec 
2019 

50.000 kr Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

World Sclero-
derma Day 
2019 

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

Støtte til afhol-
delse af World 
Scleroderma 
Day 2019 

Støtte til 
”World Sclero-
derma Day 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  

Juni 2019 
 

35.125 kr Ingen 
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2019”, med-
lemsmøde og 
annoncering 

Ansvarlig for 
aktiviteterne. 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Trivsel, sund-
hed og sygdom 
blandt perso-
ner med diabe-
tes 

Diabetesfor-
eningen Stati-
onsparken 24, 
st. tv.  
2600 Glostrup 

Rapport, der 
udarbejdes i 
samarbejde 
med Statens In-
stitut for Folke-
sundhed  

Udarbejdelse af 
rapport, der 
beskriver triv-
sel, sundhed og 
sygdom blandt 
personer med 
type 1- og type 
2-diabetes 
sammenlignet 
med den øvrige 
danske befolk-
ning 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Ansvarlig for 
aktiviteten 

Jun 2019-feb 
2020 
 

100.000 kr Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

”Hjernen er ho-
vedsagen“ 

Hjernesagen  
Blekinge Boule-
vard 2  
2630 Taastrup 

Oplysnings-
kampagne 

Økonomisk 
støtte til Pati-
entforeningens 
delkampagne i 
2. halvår 2019 
under Patient-
foreningens 
flerårige kam-
pagne, der skal 
fjerne apo-
pleksi fra top 
fem af de stør-
ste sundheds-
problemer i 
Danmark 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Ansvarlig for 
aktiviteten 

Nov 2019 -dec 
2019 

20.000 kr Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Diabetes og 
hjertekarsyg-
dom - kam-
pagne på apo-
tekerne  

Diabetesfor-
eningen Stati-
onsparken 24, 
st. tv.  
2600 Glostrup 

Oplysnings-
kampagne 

Støtte Patient-
foreningens 
landsdækkende 
oplysnings-, fo-
rebyggelses- og 
opsporingsind-
sats i 2020,  

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Ansvarlig for 
aktiviteten 

Dec 2019 -31. 
dec 2020 

150.000 kr Ingen 
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målrettet per-
soner med dia-
betes, der er i 
risikogruppen 
for at have 
hjerte-kar-syg-
domme. 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

„Hjertet og dia-
betes“ 

Diabetesfor-
eningen Stati-
onsparken 24, 
st. tv.  
2600 Glostrup 

Vejledning Støtte patient-
foreningens 
gennemskriv-
ning, produk-
tion og distri-
bution af vej-
ledningen 
”Hjertet og dia-
betes”, der er 
målrettet pati-
enter med dia-
betes og deres 
pårørende. 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 
Patientforenin-
gen:  
Ansvarlig for 
aktiviteten 

Dec 2019 - 1. 
april 2020 

100.000 kr Ingen 

Bristol-Myers 

Squibb Dan-

mark 

”Hjernen er ho-
vedårsagen” – 
kampagne for 
at fjerne apo-
pleksi fra top 
fem af de stør-
ste sundheds-
problemer i 
Danmark  

Bristol-Myers 
Squibb Dan-
mark, Pfizer 
Danmark, Bo-
ehringer Ingel-
heim, Lidl Hjer-
nesagen 
 

Sponsorat At befolknin-
gen bliver op-
mærksomme 
på at forbygge 
de væsentligste 
risikofaktorer 
som forhøjet 
blodtryk og at-
rieflimren, for 
dermed at 
undgå stroke 

Hjernesagen 
står for kam-
pagnen  

2019-2020 400.000   Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår tyde-
ligt af forenin-
gens hjemme-
side samt ma-
terialer, der ud-
arbejdet 

Bristol-Myers 
Squibb Dan-
mark 

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

Bristol-Myers 
Squibb Dan-
mark og Pati-
entforeningen 
Lungekræft,  

Sponsorat At hjælpe børn 
med at hånd-
tere og forstå 
en nær relati-
ons kræftsyg-
dom  

Patientforenin-
gen Lungekræft 
står for udar-
bejdelsen af bo-
gen  

2019 100.000 kr.  Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår tyde-
ligt af forenin-
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kræft som på-
rørende til en 
kræftsyg  

gens hjemme-
side samt BMS 
logo i børnebo-
gen. 

Bristol-Myers 
Squibb Dan-
mark 

Debat på Folke-
mødet på Born-
holm 2019   

Bristol-Myers 
Squibb Dan-
mark og Forum 
for mænds 
sundhed 

Sponsorat  At skabe op-
mærksomhed 
omkring 
mænds helbred 
og tidlig diag-
nosticering  

Forum for 
mænds sund-
hed står for ak-
tiviteterne  

2019 55.000 kr.  Transparens 
omkring BMS’ 
sponsorat 
fremgår tyde-
ligt af forenin-
gens hjemme-
side og ved 
kommunika-
tion omkring 
arrangementet 

Celgene ApS 
 

Communica-
tion social me-
dia 

Celgene og 
Dansk Myele-
matose- for-
ening 

Sponsorat Støtte til op-
bygge twitter-
profil 

Celgene yder fi-
nansiel støtte. 

1/3 – 1/5 2019 20.000 kr.  

Celgene ApS 
 

Cykelnerven Sclerose-for-
eningen 

Sponsorat Sygdomsoplys-
ning 

Celgene yder fi-
nansiel støtte 
og får logo ek-
sponeret 

1/2 – 31/12 
2019 

15.000 kr.  

Celgene ApS 
 

Psoriasisfor-
eningen Adver-
tisement 

Psoriasis-for-
eningen 

Donation Sygdomsoplys-
ning 

Celgene yder fi-
nansiel støtte 

1/2 – 31/3 
2019 

19.500 kr.  

Chiesi 
Pharma AB 
 

Sjældne syg-
domme 

Sjældne Diag-
noser 
og Chiesi 
Pharma AB 

Deltagelse i 
kvartalsmed-
lemsmøder 

Fremme 
sjældne syges 
muligheder for 
behandling 

Øge opmærk-
somheden på 
sjældne syge 

ubegrænset 18.000,- Bidrage til vi-
den og ideer 
ved medlems-
møderne 

Chiesi Pharma 
AB 
 

Psychologist 
Support within 
Cystic Fiborsis 

Cystisk Fibrose 
foreningen 
(CFF) 

Support of  the 
Project 

Free psycho-
logical support 
and support for 
people with 
cystic fibrosis 
and their 
imme-diate rel-

Be an active 
partner to the 
CFF 

x1 annual 45.000,-  
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atives for mem-
bers of the as-
sociation 

CSL Behring 
ApS 
 
 
 

Sjældne-dagen 
29. februar 
2020 

CSL Behring 
ApS 
 
Direktør, 
Sjældne Diag-
noser 

Informations 
materiale 

Formålet er 
støtte aktivite-
ter vedrørende 
oplysende og 
uafhængigt in-
formationma-
teriale til brug 
for medlem-
mer, potenti-
elle medlem-
mer og almen-
heden. 

CSL Behring 
ApS giver øko-
nomisk støtte 
til Sjældne Di-
agnoser. 
 
 
Sjældne Diag-
noser anvender 
støtten til at 
udarbejde op-
lysende og uaf-
hængigt infor-
mationsmateri-
ale til brug for 
medlemmer, 
potentieller 
medlemmer og 
almenheden, 

1 gang økono-
misk støtte re-
lateret til Infor-
mations mate-
riale. 

DKK 18.500,- 
 
Se venligst kon-
trakt: 
https://www.c
slbehring.dk/-
/media/cslb-
denmark/do-
cuments/sam-
arbejdsaftale-
2019.pdf?la=da
&hash=C74F9B
DE465A2EE6E
89C49D7FD4A
E520BFEAC14
0 
 

Sjældne-dagen 
29. februar 
2020 

Eli Lilly Dan-
mark A/S 
 

Patient Aware-
ness Campaign 

Psoriasisfor-
eningen 
 

Sponsorat Udvikling af 
kommunikati-
ons-elementer 
til at aktivere 
patienter med 
PsO til at søge 
behandling 

Eli Lilly yder fi-
nansiel støtte 
til projektet 

2019 DKK 150.000 N/A 

Gedeon Rich-
ter Nordics 
AB 
 

Sunde knogler 
hele livet  

Gedeon Richter 
Nordics AB og 
Osteoporose-
foreningen 

Sponsorering 
till Inernatio-
nella osteopo-
rosedagen 

Design og pro-
duktion af 20 
roll-ups som 
understøtter 
kampagnens 
budskab: 
”Sunde knogler 
hele livet” til 

Gedeon Richter 
yder økono-
misk støtte til 
projektet som 
udføres af Oste-
oporosefor-
eningen.  

20 oktober 
2019 

10.000 DKK Not applicable 

https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
https://www.cslbehring.dk/-/media/cslb-denmark/documents/samarbejdsaftale-2019.pdf?la=da&hash=C74F9BDE465A2EE6E89C49D7FD4AE520BFEAC140
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anvendelse på 
apoteker den 
20. Oktober, og 
herefter i lokal-
foreningens ar-
bejde.  

Gilead Sci-
ences Den-
mark 
 

Conference in 
Aarhus and 
coverage in 
Lyle Nyt 

Gilead Sciences 
Denmark & 
LyLe  

Grant to sup-
port a confer-
ence in Aarhus 
and enable 
communication 
of the main 
content to its 
members. 
 
 
 

Support a con-
ference for pa-
tients to enable 
a professional, 
comfortable 
environment 
where both 
they and their 
relatives can 
gain disease in-
formation and 
support. En-
hance the un-
derstanding of 
patients and 
their families 
on disease-spe-
cific issues.  
 

Gilead pro-
vided a finan-
cial grant to 
LyLe.  
 
LyLe responsi-
ble for organiz-
ing the confer-
ence and a spe-
cial edition in 
Lyle Nyt featur-
ing the event 
 
 
  
 

Event date: 
September 21, 
2019 

DKK 120.000     
 
 

N/A 

Gilead Sciences 
Denmark 
 

Ud af C’eren 
campaign: User 
union needle 
exchange pro-
gram  
 

Brugernes 
Akademi–  
(Drug Users 
Union ) & Gil-
ead Science 
Denmark.  
 

Grant to sup-
port Ud af 
C’eren cam-
paign: User un-
ion needle ex-
change pro-
gram 
 

Support to a 
Hepatitis C 
awareness 
campaign that 
is specially de-
signed to reach 
marginalized 
groups.  

Gilead pro-
vided financial 
grant to 
Brugernes 
Akademi. 
 
Brugernes Aka-
demi re-
sponsible for 
the Ud af 
C’eren 
campaign.  

September 
2019 

DKK 24.400 
 
 

N/A 
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Gilead Sciences 
Denmark 
 

Support the 
”Get Tested” 
campaign 

Brugernes 
Akademi–  
(Drug Users 
Union) & Gil-
ead Sciences 
Denmark 
  
 

Grant to sup-
port the “Get 
Tested” cam-
paign about 
Hep C targeting 
homeless shel-
ters and the 
like.  
 
 

The purpose of 
the grant is to 
provide infor-
mation about 
Hepatitis C and 
how to get 
tested to peo-
ple who inject 
drugs. 
 

Gilead pro-
vided financial 
grant to 
Brugernes 
Akademi. 
 
Brugernes 
Akademi re-
sponsible for 
the “Get 
Tested” cam-
paign.  
 

Oct-Dec 2019 DKK 45.100  
 
 

N/A 

Grünenthal 
Danmark ApS 

Internt arran-
gement 

Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Underviser-
kontrakt  
 

Skabe forstå-
else for dét at 
leve med 
smerte  
 

GRT: Betale ho-
norar for un-
dervisningen 
FAKS: Under-
vise GRT-med-
arbejdere  
 

21.08.2019 2.250 kr. N/A 

Grünenthal 
Danmark ApS 

Internt arran-
gement 

Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Underviser-
kontrakt  
 

Skabe forstå-
else for dét at 
leve med 
smerte  
 

GRT: Betale ho-
norar for un-
dervisningen 
FAKS: Under-
vise GRT-med-
arbejdere  
 

15.01.2019 2.250 kr. N/A 

Grünenthal 
Danmark ApS 

Medlemsw/e Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Afholdelse af 
medlemsw/e 

Støtte afhol-
delse af Med-
lemsw/e i 2019 

GRT donerer 
støtte til afhol-
delse af med-
lemsw/e 

26-27 Oktober 
2019 

5.000 kr. N/A 

Grünenthal 
Danmark ApS 

Medlemsw/e Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Afholdelse af 
medlemsw/e 

Støtte afhol-
delse af Med-
lemsw/e i 2020 

GRT donerer 
støtte til afhol-
delse af med-
lemsw/e 

17-18. oktober 
2020 

49.000 kr. N/A 
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Grünenthal 
Danmark ApS 

Lægedage 2020 Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Deltagelse i 
Lægedage  

Støtte FAKS’ 
deltagelse på 
Lægedage 2020 

GRT donere 
støtte til delta-
gelse på Læge-
dage 2020 

Uge 46, 2020 30.000 N/A 

GSK Pharma 
 

Udarbejdelse af 
booklet 

HIV Danmark, 
Vestergade 
18E, 1456 Kø-
benhavn K 

Udarbejdelse af 
booklet (gra-
fisk design og 
print af 1000 
stk.) 

Udarbejdelse af 
booklet til pati-
enter med HIV. 
Formålet er at 
forberede dem 
på konsultatio-
nen i klinikken 

Patientorgani-
sationens rolle 
og ansvarsom-
råde: Antropo-
log Anders Dahl 
står for survey 
og udarbejdelse 
af booklettens 
indhold 
GSK’s rolle og 
ansvarsom-
råde: GSK står 
for grafisk de-
sign og print af 
bookletten. 
 

Formål 2019 NEJ GSK står for 
grafisk udar-
bejdelse og 
tryk af 100 stk 
booklets, værdi 
ca 5.000 kr. 

H. Lundbeck 
A/S 

1Voice Summit 
2019 

Alzheimer-
foreningen 

Netværks-ar-
rangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale pa-
tient-
foreninger 
sammen for at 
diskutere og 
dele strategier 
til at forbedre 
politikker og 
øge viden om 
sygdoms-om-
råder.   

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

Juni – Septem-
ber 2019 

DKK 1.217 Netværk og 
træning til at 
støtte organisa-
tionen i dets ar-
bejde med pa-
tienter samt 
øge viden 
omkring 
psykisk hel-
bred og 
sygdomsom-
råder.  
Bidrag dækker 
måltider. 

H. Lundbeck 
A/S 

1Voice Summit 
2019 

Depressions-
foreningen 

Netværks-ar-
rangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

Juni – Septem-
ber 2019 

DKK 1.217 Netværk og 
træning til at 
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og globale pa-
tient-
foreninger 
sammen for at 
diskutere og 
dele strategier 
til at forbedre 
politikker og 
øge viden om 
sygdoms-om-
råder.   

støtte organisa-
tionen i dets ar-
bejde med pa-
tienter samt 
øge viden 
omkring 
psykisk hel-
bred og 
sygdomsom-
råder.  
Bidrag dækker 
måltider. 

H. Lundbeck 
A/S 

1Voice Summit 
2019 

Parkinson-
foreningen 

Netværks-ar-
rangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale pa-
tient-
foreninger 
sammen for at 
diskutere og 
dele strategier 
til at forbedre 
politikker og 
øge viden om 
sygdoms-om-
råder.   

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

Juni – Septem-
ber 2019 

DKK 1.217 Netværk og 
træning til at 
støtte organisa-
tionen i dets ar-
bejde med pa-
tienter samt 
øge viden 
omkring 
psykisk hel-
bred og 
sygdomsom-
råder.  
Bidrag dækker 
måltider. 

H. Lundbeck 
A/S 

1Voice Summit 
2019 

Psykiatri-
fonden 

Netværks-ar-
rangement 

Bringe 
repræsentanter 
fra europæiske 
og globale pa-
tient-
foreninger 
sammen for at 
diskutere og 
dele strategier 
til at forbedre 
politikker og 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

Juni – Septem-
ber 2019 

DKK 2.434 Netværk og 
træning til at 
støtte organisa-
tionen i dets ar-
bejde med pa-
tienter samt 
øge viden 
omkring 
psykisk hel-
bred og 
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øge viden om 
sygdoms-om-
råder.   

sygdomsom-
råder.  
Bidrag dækker 
måltider. 

H. Lundbeck 
A/S 

Support ifm. 
World Mental 
Health Day 

Depressions-
foreningen 

Sponsorat Support til 
kommunika-ti-
onsindsats 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

August – Okto-
ber 2020 

DKK 135.000 Ingen 

H. Lundbeck 
A/S 

Honorar for fo-
redrag 

Alzheimer-for-
eningen 

Honorar Foredrag for 
Lundbeck med-
arbejdere om-
ring at være 
pårørende til 
en Alzheimer 
patient 

Honorar fra H. 
Lundbeck A/S 

November 
2019 

DKK 5.000 Ingen 

H. Lundbeck 
A/S 

Parkinson 
Unity Walk 

Parkinson-for-
eningen 

Sponsorat Fokus på orga-
nisationen og 
det repræsen-
terede syg-
doms-område 

Sponsorat fra 
H. Lundbeck 
A/S 

Juni 2019 DKK 15.000 Ingen 

H. Lundbeck 
A/S 

Filmfestival og 
film “Don´t 
Fear the 
Weird” 

Foreningen 
Outsideren 

Donation Support af 
workshops og 
produktion af 
videoer til en 
film festival 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

Maj – Oktober 
2019 

DKK 25.000 Ingen 

H. Lundbeck 
A/S 

Support ifm. 
World Mental 
Health Day 

Livslinien Donation Support af or-
ganisa-tionens 
generelle ar-
bejde 

Donation fra H. 
Lundbeck A/S 

Oktober 2019 – 
Oktober 2020 

DKK 50.000 Ingen 

IBSA Nordic 
ApS 
 

Stofskifte-for-
eningen 

IBSA Nordic 
ApS og Stof-
skifte- forenin-
gen 
 

Sponsorat IBSA ønsker at 
støtte op om 
stofskifte-for-
eningen og de-
res arbejde for 
at hjælpe pati-
enter med 
hypo-thyroi-
disme 

Sponsorat til 
støtte af Med-
lems konfe-
rence i forenin-
gen 

21 marts 2019 20.000 DKK N/A 
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Indivior  
 
 

Advisory board 
meeting 24 
May. Nordiskt 
möte. 
 

Indivior  
Brugarnes Aka-
demi (1 mem-
ber) 

Rådgivande 
möte, Nordiskt 
möte. Diskussi-
oner om hinder 
och möjligheter 
för en förbät-
trad vård, be-
hov av utbild-
ning och stöd 
inom det speci-
fika terapiom-
rådet 
 
 

 

Substition 
behandling av 
opioidbero-
ende 
patienter  
  

Indivior: 
Planerar och 
bjuder in 
föreläsareoch 
medlemmar 
från patientorg.  
 
Patientorgani-
sationerna: 
Deltar i diksus-
sioer och ger 
råd  

En dags möte DKK 5000 
+lunch och resa 
 

 

lnstitut 
Produits Syn-
these (IPSEN) 
AB 
 

Patient expert 
meeting, Nor-
dic NET 

NETPA & lnsti-
tut Produits 
Synthese (IP-
SEN) 

Nordiskt Pati-
ent expert 
möte om NET 

Skapa förstå-
else och insikt i 
varandras ver-
ksamheter och 
diskutera po-
tentiella samar-
beten för att 
skapa bättre 
vård för NET-
patienter i Nor-
den 

Ipsen samman-
kallande och lo-
gistisk samord-
nare. Pat-
föreningarna 
bidrar med dju-
pare insikt i 
NETpatientens 
vardag och be-
hov 

Ett eftermid-
dagsmöte 
2019-05-14 

Arvode 2000 
DKK samt resa 
med flyg CPH-
ARN 

N/A 

Janssen-Cilag 
A/S 
 

Støtte til SoMe 
rådgivning 
 

Dansk Myelo-
matose For-
ening og Jans-
sen-Cilag 

Sponsorat Formålet med 
aftalen er at 
støtte forenin-
gens arbejde 
mht. at  øge 
kendskabet til 
myelomatose 

Sponsorat fra 
Janssen-Cilag 

18.03-
31.10.2019 

20.000 kr.  
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på sociale me-
dier 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 

Støtte til Psori-
asisforeningens 
PsoMentor app 

Psoriasisfor-
eningen og 
Janssen-Cilag 

Sponsorat Formålet med 
aftalen er at 
Janssen med et 
link til 
www.Jans-
sen.com i 
APP’en Pso-
Mentor, støtter 
foreningens ar-
bejde og på 
denne måde 
hjælper med til 
at udbrede 
kendskabet til 
psoriasis og 
psoriasisgigt 

Sponsorat fra 
Janssen-Cilag 

01.04.2019-
31.03.2020 

15.000 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 

Støtte til afhol-
delse af årligt 
seminar 
 

PAH Patient-
foreningen  
Danmark og 
Janssen-Cilag 

Sponsorat Formål med af-
talen er at 
støtte PAH for-
eningen Dan-
marks årlige 
seminar 

Sponsorat fra 
Janssen-Cilag 

04.05.-05.05.19 40.000 kr.  

Janssen-Cilag Film projekt Colitis-Crohn 
Foreningen og 
Janssen-Cilag 
A/S 

Filmprojekt Formålet med 
aftalen er Coli-
tis Crohn For-
eningen giver 
Janssen-Cilag 
lov til at bruge 
foreningens 
navn og logo i 
alle 3 lancerede 
film omhand-
lende IBD 

Janssen er pro-
jektejer 

19. maj 2019 4.000 kr. Janssen-Cilag 
giver CCF lov til 
at linke til fil-
mene på egne 
sociale kanaler, 
samt henviser 
til foreningens 
logo i videoen 
for mere infor-
mation om li-
delsen 

Janssen-Cilag Facebook an-
noncering 

Colitis-Crohn 
Foreningen oig 

Sponsorat Formålet med 
aftalen er at 

Sponsorat fra 
Janssen-Cilag 

19. maj 2019 5.000 kr.  
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Janssen-Cilag 
A/S 

støtte Colitis 
Crohn Forenin-
gen med midler 
til Facebook 
marketing for 
optimering af 
post i forbin-
delse med Ver-
dens IBD dag 
2019 

Janssen-Cilag 
A/S 
 

Støtte til PRO 
APP 
 

Psoriasisfor-
eningen og 
Janssen-Cilag 

Sponsorat Formålet med 
aftalen er at 
støtte udviklin-
gen af en APP 
til at samle Pa-
tient Reported 
Outcome (PRO) 
for at optimere 
behandlingen 
af patienter 
med psoriasis 

Sponsorat fra 
Janssen-Cilag 

23.08-
31.12.2019 

360.000 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 
 

Støtte til afhol-
delse af nor-
disk patient-
foreningsmøde  
 
 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS og 
Janssen-Cilag 

Sponsorat Formål med af-
talen er afhol-
delse af nor-
disk patient-
foreningsmøde 
i november 
2019 

Sponsorat fra 
Janssen-Cilag 

19.11-
20.11.2019 

60.000 kr.  

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 
 
 

Fokusgruppe-
møde 

Colitis-Crohn 
Foreningen og 
Janssen-Cilag 
A/S 

Fokusgruppe-
møde distribu-
tion 

Formålet med 
aftalen er at Co-
litis Crohn For-
eningen hjæl-
per med at 
finde patienter 
med Colitis Ul-
cerosa i deres 
netværk for 

Janssen er pro-
jektejer 

November 
2019 

0 kr.  
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deltagelse i et 
Janssen arran-
geret fokus-
gruppe-møde 

Kyowa Kirin 
AB 
 

Medlemsweek-
end 
 

Kyowa Kirin 
och Foreningen 
af Kroniske 
Smerepatienter 

Support for 
Medlemsweek-
end 
 

Afholdelse af 
weekendarran-
gement for 
FAKS Medlem-
mar 
 

Kyowa Kirin 
forpligter sig 
med at betale 
15,000 DKK o 
Organisationen 
forpligter sig af 
afholde et 
weekendarran-
gement for or-
ganisationens 
medlemmer 

26-27 Okt. 
2019 

15 000 DKK n/a 

Kyowa Kirin 
AB 
 

XLH-Patient 
group meeting  

Kyowa Kirin in-
ternational plc. 
and XLH, He-
reditary Rick-
ets patient as-
sociation 
 

Development 
support 

Further the de-
velopment of a 
strong commu-
nity focussed 
on improving 
outcomes for 
people affected 
by XLH and 
rare bone me-
tabolism condi-
tions, including 
partnership ac-
tivities across 
countries 

Kyowa kirin 
has paid for ex-
penses for 
travel to 
Malmo fpr one 
invited XLH, 
Hereditary 
Rickets patient 
association 
representative 
to take part in 
the sixth inter-
national XLH 
patient group 
meeting in 
Malmo 

20-22 Nov. 
2019 

22.104 kr.  
(2 505 GBP) 

n/a 

LEO Pharma Nordic PAG 
møde 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 
 
LEO Pharma 

Støtte til kon-
kret møde, 
Nordisk eksem 
møde 

Støtte til Nor-
dic patientfor-
enings møde i 
Denmark for at 

AEF planlægger 
og afholder 
mødet.  
 
LEO Pharma 

21-22. Sep. 
2019 

DKK 7.500 for 
transport 

Ingen 
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styrke samar-
bejdet mellem 
landene 

yder finansiel 
støtte. 

LEO Pharma LEO Pharma in-
ternt møde. 
Forståelse af 
AD Patienten: 
Interview med 
formand for 
den Dansk Ato-
pisk Eksem 
Forening. 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 
 
LEO Pharma 

Foredragshol-
der ved internt 
uddannelses 
møde for LEO 
Pharma. 

Uddannelse af 
LEO Pharmas 
medarbejdere i 
sygdomsforstå-
else.  

LEO Pharma af-
holder internt 
møde og inter-
viewer. 
 
AEF deltager 
som oplægshol-
der og bliver 
interviewet. 

19. november 
2019 

DKK 4.800 
Foredragshol-
der honorar, 
inkl. Forbere-
delsestid.  

Ingen 

LEO Pharma Think Small - 
Over 100 for-
skellige auto-
immune syg-
domme eksi-
sterer men vi 
taler kun om en 
håndfuld til 
hverdag. 

Foreningen for 
Autoimmune 
Sygdomme 
(FAIM) 
 
LEO Pharma 

Støtte til udfø-
relse af projek-
tet  "Think 
Small" 

Støtte FAIMs 
mål om at aner-
kende autoim-
mune syg-
domme som en 
byrde for sam-
fundet på ver-
densplan, hvil-
ket resulterer i 
en bredere for-
ståelse af auto-
immune syg-
domme og 
bedre behand-
lingsmulighe-
der, både ved 
hjælp af WHO-
anerkendelse, 
oplysningsakti-
viteter og 
handlingsplan 
for autoim-
mune syg-
domme 

FAIM udfører 
projektet, her-
under udvik-
ling af en hand-
lingsplan og 
retningslinjer 
for behandling 
af autoimmune 
sygdomme. 
 
LEO Pharma 
yder finansiel 
støtte og bidra-
ger med delta-
gelse i  work-
shops og lign. 
på forespørgsel 
fra FAIM.  

December 
2019 – Decem-
ber 2020 

2019:  
DKK 200.000 

I 2019 har LEO 
ikke ydet ikke-
finansiel støtte 
til projektet. 
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LEO Pharma Engagering af 
patienter som 
advisors i R&D 

Foreningen for 
Autoimmune 
Sygdomme 
(FAIM) 
 
LEO Pharma 

Konsulent-
ydelse til pro-
jekt vedr. pati-
entinddragelse  

Udvikle læring, 
forståelse og  
oplyst beslut-
nigstagning på 
LEO Pharma in-
denfor syg-
domsområdet 
for bredere for-
ståelse for pati-
entens synsvin-
kel i R&D.  
 

LEO Pharma i) 
afholder 6 mø-
der (advisory 
sessions) med 
patienter og 
pårørende ud-
peget af FAIM 
og ii) koordine-
rer internt 
møde med 
FAIM som op-
lægsholder. 
 
FAIM i) rådgi-
ver  LEO 
Pharma, ii) 
identificerer og 
faciliterer kon-
takten med pa-
tienter og an-
dre pårørende 
med erfaring 
indenfor  
autoimmune  
sygdomme  til 
deltagelse i 6 
møder (advi-
sory sessions) 
(c) holder op-
læg på internt 
møde med LEO 
Pharma  
   
 

2019 100.000 DKK 
til projektle-
delse. Kommu-
nikationskam-
pagner og iden-
tificering og al-
lokering af pa-
tienter og pårø-
rende.  

Ingen 

LEO Pharma Lige adgang til 
biologisk be-
handling for 

Psoriasisfor-
eningen  

Sponsorat til 
foreningens ar-
bejde 

Støtte med et 
sponsorat for 

Psoriasisfor-
eningen sikrer 
lige adgang til 

2019 DKK 50.000 Ingen 
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alle psoria-
sispa-tienter i 
Denmark 

 
LEO Pharma 

at sikre lige ad-
gang til biolo-
gisk behandling 
i Danmark, som 
beskrevet i Me-
dicinrådet. 

biologisk be-
handling i Dan-
mark som be-
skrevet i Medi-
cinrådet 
 
LEO Pharma 
yder finansiel 
støtte. 

LEO Pharma Patient Aktive-
rings Kam-
pagne 
(PAC7000) 

Psoriasisfor-
eningen 
 
LEO Pharma 

Støtte til kam-
pagne målret-
tet psoriasis 
patienter, der 
er faldet ud af 
behandlingssy-
stemet 

Støtte kampag-
nen for at for-
bedre behand-
lingen for pati-
enter med pso-
riasis ved hjælp 
af kampagnen, 
som opfordrer 
patienter til at 
søge rådgiv-
ning hos læge.  

Psoriasisfor-
eningen udfø-
rer kampagnen. 
 
LEO Pharma 
yder finansiel 
støtte for at 
dække omkost-
ninger for eks-
tern leverandør 
i oprettelse og 
udrulning af 
kampagne. 

Oktober – de-
cember 2019 

DKK 60.000  Ingen 

LEO Pharma Disease aware-
ness, Verdens 
Psoriasisdag  
WPD2020 

Psoriasisfor-
eningen 
 
LEO Pharma 

Støtte til kon-
kret kampagne, 
Verdens Psori-
asisdag 

Søtte kampag-
nen for at 
skabe opmærk-
somhed om 
Verdens Psori-
asisdag og syg-
dommens på-
virkning på pa-
tienternes liv 

Psoriasisfor-
eningen udfø-
rer projektet. 
 
LEO Pharma 
yder finansiel 
støtte for at 
dække omkost-
ninger for eks-
tern leverandør 
vedr. kam-
pagne opret-
telse og udrul-
ning. 

September-ok-
tober 2019 

DKK 40.000  Ingen 
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LEO Pharma National strate-
giplan for auto-
inflammatori-
ske lidelser  

Psoriasisfor-
eningen 
 
Leo Pharma 

Støtte fase 2 i 
udviklingen af 
en national 
strategiplan for 
autoinflamma-
toriske syg-
domme 

Støtte udviklin-
gen af national 
strategiplan for 
autoinflamma-
toriske syg-
domme for at 
øge opmærk-
somheden 

Psoriasisfor-
eningen udvik-
ler og imple-
menterer den 
nationale stra-
tegiplan for au-
toinflammato-
riske syg-
domme.  
 
LEO Pharma 
yder finansiel 
støtte til udvik-
ling af strategi-
plan.  

Maj - juli 2019 DKK 60.000  
 

Ingen 

LEO Pharma Identificering 
af patienter til 
LEO Pharma 
corporate 
image library 

Psoriasisfor-
eningen 
 
LEO Pharma 

Rekrutterings-
ydelse; opslag 
på sociale me-
dier for at iden-
tificere patien-
ter, der ønsker 
at optræde i 
LEO Pharma 
Corporate 
Image Library 

Opdatering af 
LEO Pharma 
corporate im-
age library. 

Psoriasisfor-
eningen laver 
opslag på deres 
Facebook side 
for at formidle 
kontakten til 
patienter   

November 19 DKK 2.500 Be-
taling for op-
slag på Sociale 
Medier 

Ingen 

LEO Pharma LEO100 Forum Psoriasisfor-
eningen 
 
LEO Pharma 

Oplægsholder 
og rådgiver ved 
2-dags internt 
ledermøde  

Input fra pati-
ent organisati-
onen vedrø-
rende LEO 
Pharma stra-
tegi 

LEO Pharma er 
en patient-cen-
treret virksom-
hed og ønsker 
at diskutere in-
put fra patient 
organisationer  
 

02-04-2019  
03-04-2019 

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

Ingen 
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LEO Pharma Rekruttering af 
deltagere til en 
brugerunder-
søgelse 

Psoriasisfor-
eningen 
 
LEO Pharma 

Rekrutterings-
ydelse; opslag 
på sociale me-
dier for at iden-
tificere patien-
ter 

LEO Pharma 
søger deltagere 
til en brugerun-
dersøgelse til 
test af nyt de-
sign 

Psoriasisfor-
eningen vil lave 
et opslag med 
tekst på face-
book til rekrut-
tering af 8-10 
deltagere 

September 
2019 

DKK 2.500 Be-
taling for op-
slag på Sociale 
Medier 

Ingen 

Lundbeck 
Pharma A/S 

Nordisk Patient 
organisations 
møde (skizo-
freni) 

Samarbejde 
(alliance) mel-
lem Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia og 
Skizofrenifor-
eningen ved 
underskrevet 
aftale med for-
manden Holger 
Steinrud 

Den Svenske 
skizofrenifor-
ening ” skizo-
freniforbundet” 
og den danske 
skizofrenifor-
ening har sam-
men inviteret 
den Finske og 
den Norske hhv 
Finfami og LLP 
til Nordisk 
møde om ski-
zofreni i Nor-
den. 
Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia, 
har økonomisk 
bidraget til mø-
det med rejse-
udgifter og for-
plejning ( mø-
det blev afholdt 
i Skizofrenifor-
bundet i Stock-
holm Sverige. 
 

Delvis økono-
misk støtte for 
at et Nordisk 
møde kunne 
finde sted ( 
rejse og forplej-
ning for i alt 10 
medlemmer af 
de nordiske pa-
tientforeninger 
hvoraf 2 var 
danske)Pga 
den økonomi-
ske støtte var 
det muligt at 
samle forenin-
gerne på tværs 
af norden, med 
det formål at 
dele erfaringer 
om for at 
styrke positio-
nen af svær 
psykisksygdom 
lokalt(Natio-
nalt) 
 
I indbydelsen 
er det beskre-
vet således: 

Den danske og 
svenske skizo-
freniforening 
initiativ tager 
for mødet( in-
vitation, ind-
hold og gæste-
forelæsere + 
moderator)  
 
Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia, 
delvis økono-
misk støtte + 
hjælp til logi-
stik ifht ( koor-
dinering nor-
disk , forplej-
ning og rejse) 

D. 12. nov. 
2019 Rund-
bordsmøde fra 
kl 12.00 – 
17.30, hvoref-
ter gruppen fik 
middag før af-
rejse til alle 
Nordiske lande 
kl. 20.00 

Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia 
har samlet bi-
draget med 
støtte til de 
danske delta-
gere svarende 
til I alt 
7400DKK for-
delt som 
3700DKK på 
hhv Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia 
Specificeret i 
kontrakten 
således: 
 
OTSUKA ( Alli-
ancen)  has 
committed to 
contribute with 
travel and 
meals arrange-
ment for Den-
mark, Finland 
and Norwegian 

Ingen 
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Forplejning er 
underlagt 
svensk LIF sv, 
til 300 SEK/ 
frokost og 
850SEK mid-
dag dvs max 
700 DKK./per-
son og rejse 
max 3000/per-
son. 
 
Der deltog i alt 
2 personer fra 
den danske ski-
zofrenifor-
ening. 

 
On behalf of the 
Danish Schizo-
phrenia Associ-
ation & the 
Swedish Schiz-
ophrenia Asso-
ciation we 
would like to 
take the initia-
tive and invite 
the Norwegian 
and the Finnish 
Schizophrenia 
Associations 
for a round ta-
ble discussion 
regarding com-
mon Nordic op-
portunities and 
challenges 
within severe 
mental health: 
How do we cre-
ate a common 
Nordic 
voice/mouth-
piece for facili-
tating a 
stronger focus             
on severe men-
tal illness in 
our individual 
countries? 

participants (2 
at-
tendees/coun-
try). Travel ar-
rangement per 
person will be 
approx. 
3000DKK/ticke
t/person, econ-
omy class (the 
price can differ 
depending on 
when booking 
the flight 
ticket). The 
meals will be 
arranged for all 
participants ac-
cording to Swe-
dish LIF: 
300SEK/pers 
for lunch and 
850SEK/pers 
for dinner (to-
tally max 
700DKK/pers). 
The total costs 
will be: 
7400DKK and 
divided as fol-
lowing; 
3700DKK 
Lundbeck 
Pharma DK and 
3700DKK for 
Otsuka. 
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Merck A/S 
 

Cykelnerven 
 

Merck A/S and 
Sclerose-
foreningen 

Financial  Support for 
Project "Cykel-
nerven 2019": 
money is raised 
via bike race 
biking for a 
world without 
sclerosis - all 
the collected 
money is being 
used for re-
search in scle-
rosis 

The role of 
Merck A/S is to 
provide finan-
cial support for 
the activity. 
The role of 
Sclerose-
foreningen is to 
be project lead 
and responsi-
ble for the ac-
tivity 

June 2019 37.500 DKK Financial Dona-
tion 

Merck A/S Seksualitet og 
Sclerose 
 

Merck A/S and 
Sclerose.info 

Financial  Lecture and 
written materi-
als for patients. 

The role of 
Merck A/S is to 
provide finan-
cial support for 
the activity. 
The role of 
Sclerose-
foreningen is to 
be project lead 
and responsi-
ble for the ac-
tivity 

01/07-2019 - -
01/08-2019 

22.000 DKK Financial dona-
tion 

Merck A/S Digital cogni-
tive supporting 
tool 
 

Merck A/S and 
Sclerose-
foreningen 

Financial  
 

The Danish pa-
tient org is in 
process of de-
veloping a Cog-
nitive app for 
MS patients.  

The role of 
Merck A/S is to 
provide finan-
cial support for 
the activity. 
The role of 
Sclerose-
foreningen is to 
be project lead 
and responsi-
ble for the ac-
tivity 

01/08-2019 – 
31/12-2019 

220.000 DKK Financial Dona-
tion 
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Merck A/S Thyreoideafor-
eningen 
 

Merck A/S and 
Thyre-
oideaforeninge
n 

Financial  Video about pa-
tient arche-
types related to 
thyroid dis-
eases.  

The role of 
Merck A/S is to 
provide finan-
cial support for 
the activity. 
The role of 
Thyre-
oideaforeninge
n fertility clinic 
is to be project 
lead and re-
sponsible for 
the activity 

01/03-2019 - -
01/07-2019 

73.500 DKK Financial Dona-
tion 

MSD Danmark 
ApS 
 

Bog om lunge-
kræft til børn 
(9-12 år) 

MSD Danmark 
ApS 
Patient-for-
eningen Lunge-
kræft 

Sponsorat MSD støtter til-
blivelsen af en 
bog, som er ret-
tet mod børn 
(9-12 år), hvis 
bedsteforældre 
er ramt og/el-
ler dør af lun-
gekræft, ved at 
give et sponso-
rat til trykning 
og distribution.   
MSD erhverver 
sig retten til at 
blive nævnt 

MSD forpligter 
sig med til i af-
taleperioden at 
sponsere tryk-
ning og distri-
bution af bo-
gen.  
Organisationen 
forpligter sig til 
i bogen at 
nævne MSD 
Danmark som 
sponsor af bo-
gen. 

Samarbejdet, 
afvikles i perio-
den december 
2019 til udgan-
gen af 2020. 

30.000 DKK til 
tryk og levering 
af 2.000 eksem-
plarer af bogen. 

Ingen 



34 
 

som sponsor i 
bogen.  

MSD Danmark 
ApS 
 

Tidlig opspo-
ring af lunge-
kræft 

MSD Danmark 
ApS 
Patient-for-
eningen Lunge-
kræft 

Udstilling af 
kampagnen 
“Tidlig opspo-
ring af lunge-
kræft” 
 

MSD ønsker at 
sætte fokus på 
tidlig opspo-
ring af lunge-
kræft således at 
flere patienter 
kan diagnosti-
ceres tidligere. 
MSD hverver 
sig retten til at 
udstille kam-
pagnen “Tidlig 
opsporing af 
lungekræft” 

MSD forpligter 
sig til i aftale-
perioden at 
stille kampag-
nen til rådig-
hed i aftalte 
tidsramme.  
Organisationen 
forpligter sig til 
i aftaleperioden 
at gøre plads til 
MSD’s udstil-
ling som aftalt. 

Samarbejdet af-
vikles d. 19. 
Nov i forbin-
delse med In-
ternational 
Lungekræftdag 

35.000 DKK  Ingen 

NordicInfu 
Care 
 

PAH patient 
foreningen 

PAH patientfor-
eningen 

Støtte Økomomisk 
hjælp således 
at PAH pt. for-
eningen kan af-
holde informa-
tionsmøder for 
patienter og 
pårørende. 
Hjælp til at de 
kan få udarbej-
det info materi-
ale til patienter 
og pårørende 

Kun økonomisk 
støtte – ikke 
klausuleret til 
nogen bestemt 
anvendelse. 

2019 25 000 DKK  

Norgine 
 

Sponsorat Leverforenin-
gen 

Støtte samt op-
lysnings-kam-
pagne 

Oplysnings- 
kampagne om 
sygdommen  

Støtte til oplys-
ningskampagne 

2019 DKK 35.000 N/A 

Novartis 
Healthcare 
A/S 

Folkemøde 
Bornholm 

Øjenforeningen 
Værn om Synet 

Tilskud til de-
batmøde på 
Folkemødet på 
Bornholm 

Gøre opmærk-
som på øjenbe-
handling, syge-

Novartis støt-
ter med 80.000 
kr. 
 
 

 
Juni 2019 

Novartis støt-
ter med 80.000 
kr. 
 

N/A 
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domme og ven-
tetider på be-
handling 

Støtter med: 
telt, debat, 
perspectables 
briller til politi-
kere samt film 
fra syns event. 

Novartis 
Healthcare A/S 

Grant – Psoria-
sisforeningen – 
World Psoria-
sis Day 

Psoriasisfor-
eningen, Direk-
tør Lars Wer-
ner 

Støtte til ‘Ver-
dens Psoriasis-
dag’ dateret d. 
4. oktober 
2019 

En uges aware-
ness kampagne 
(PR, pop-up 
events & digital 
pakke) 

Novartis støt-
ter med 
100.000 Kr.  
 

4. oktober 
2019 

Novartis støt-
ter med 
100.000 Kr.  
 

N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Gigtforeningen 
- Borgermøder 

Gigtforeningen, 
Direktør Mette 
Bryde Lind 

Støtte til Bor-
germøde i 
Svendborg – af-
holdes i april 
2019 

Brede kend-
skab til livet 
med gigt,  kro-
niske smerter 
og behandling. 

Novartis støt-
ter med 40.000 
Kr.  

April 2019 Novartis støt-
ter med 40.000 
Kr.  

N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Rygsøjlegigt-
foreningen – 
Folkemødet, 
Bornholm 

Rygsøjlegigt-
foreningen, 
Formand Jens 
Tryde 

Støtte ifm. del-
tagelse i debat 
på Folkemødet 
2019 

Deltagelse i de-
bat på Folke-
mødet 2019 

Novartis dæk-
ker transport-
omkostninger 
på 2.500 kr. 

Juni 2019 Novartis dæk-
ker transport-
omkostninger 
på 2.500 kr. 

N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Psoriasisfor-
eningen - PAM 
(Patient Activa-
tion Measure-
ment) 

Novartis 
Pharma AG og 
Psoriasisfor-
eningen 

Markedsunder-
søgelse 

Patientindsigt  Undersøgelsen 
finder sted i 2-
3 uger fra slut-
ningen af juni 

N/A 
 
Novartis 
Healthcare A/S 
deltager ikke 
økonomisk i 
projektet 

Aftalen forelig-
ger mellem No-
vartis Pharma 
AG og Psoria-
sisforeningen. 
 
Novartis 
Healthcare A/S 
deltager ikke 
aktivt - kun 
med udform-
ning af spørge-
skema  
 
15.000 kr. 
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Novartis 
Healthcare A/S 

Snot or Not 
2019 

Astma Allergi 
Danmark 

Støtte til 
Astma- Allergi 
Danmarks 
kampagne om 
allergi, høfeber 
og astma, med 
særligt fokus 
på pollenrela-
teret astma og 
fysisk aktivitet. 

Minimere risi-
koen for at ud-
vikle astma 

 2019 40.000 Kr.  N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Patienthånd-
bog 2019 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew 

Finansiel støtte 
til udarbejdelse 
af en ny og op-
dateret patient-
håndbog 

Opdatering af 
den nuværende 
10 år gamle pa-
tienthåndbog 

Novartis 
Healthcare A/S 
yder finansiel 
støtte til For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terews udar-
bejdelse af en 
ny og opdateret 
patienthånd-
bog 

2019 65.000 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Astma-Allergi 
Danmark Næl-
defeber-skole 
okt/nov 2019 

Astma-Allergi 
Danmark 

Nældefeber-
skole 

Formålet er, at 
de som er be-
rørt af sygdom-
men får viden 
om nældefeber. 
Målet er, at 
støtte patienter 
og pårørende 
til at få mere at 
vide om nælde-
feber, behand-
ling og gode 
råd til hverda-
gen. Den nye 

Novartis 
Healthcare A/S 
yder finansiel 
support og 
Astma-Allergi 
Danmark står 
for afholdelse 
af nældefeber-
skolen. 

Oktober/no-
vember 2019 

54.800 kr.  N/A 
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viden skal med-
virke til at øge 
livskvaliteten 
og bedre hver-
dagen med fær-
rest begræns-
ninger. Det vil 
hjælpe til, at 
patienten for-
står vigtighe-
den af at være i 
optimal be-
handling, give 
dem kompeten-
cer til at indgå i 
en dialog med 
lægen om deres 
behandling og 
give kendskab 
til de mulighe-
der der er for 
behandling. 

Novartis 
Healthcare A/S 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS (LyLe) 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS (LyLe) 

Støtte til udar-
bejdelse af be-
skrivelser af 
specifikke syg-
domsområder 
på LYLE.dk og 
udsendelse af 
nyhedsbreve i 
2019 

Støtte til udar-
bejdelse af be-
skrivelser af 
specifikke syg-
domsområder 
på LYLE.dk og 
udsendelse af 
nyhedsbreve i 
2019 

Støtte til udar-
bejdelse af be-
skrivelser af 
specifikke syg-
domsområder 
på LYLE.dk og 
udsendelse af 
nyhedsbreve i 
2019 

2019 42.875 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS (LyLe) 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS (LyLe) 

Støtte til kam-
pagne i 2019 

Støtte til kam-
pagne i 2019 

Støtte til kam-
pagne i 2019 

2019 97.500 kr. N/A 
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Novartis 
Healthcare A/S 

Patientforenin-
gen Lungekræft 

Patientforenin-
gen Lungekræft 

Støtte til Inter-
national Lunge-
kræftdag den 
19. november 
2019 

Støtte til Inter-
national Lunge-
kræftdag den 
19. november 
2019 

Støtte til Inter-
national Lunge-
kræftdag den 
19. november 
2019 

2019 43.000 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS (LyLe) 

Patientforenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS (LyLe) 

Støtte udarbej-
delse af LyLe 
Nyt 

Støtte til udar-
bejdelse af 
LyLe Nyt 

Støtte udarbej-
delse af LyLe 
Nyt 

2019 50.000 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Dansk MPN 
Forening 

Dansk MPN 
Forening 

Støtte til afhol-
delse af Års-
møde den 21. - 
22. september 
2019 

Støtte til afhol-
delse af Års-
møde den 21. - 
22. september 
2019 

Støtte til afhol-
delse af Års-
møde den 21. - 
22. september 
2019 

2019 106.042 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Dansk MPN 
Forening 

Dansk MPN 
Forening 

Støtte til 6 
medlemsmøder 
2019 

Støtte til 6 
medlemsmøder 
2019 

Støtte til 6 
medlemsmøder 
2019 

2019 13.000 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Cost of Blind-
ness 

Øjenforeningen  Tilskud til stu-
die ang cost of 
blindness 

Realisering af 
den første 
sundhedsøko-
nomiske bereg-
ning af omkost-
ningerne ved 
blindhed og 
synsnedsæt-
telse hos børn 
og unge med 
henblik på 
fremtidig hen-
visning til inte-
ressenter inden 
for synets 
helse. 

Novartis støt-
ter med 
750.000 kr. 
 
 

Nov 2019 – Jan 
2021 

Novartis støt-
ter med 
750.000 kr. 
 
 

N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Træningsvide-
oer til menne-
sker med MS 

Sclerosefor-
eningen 

Økonomisk 
støtte til pro-
duktion af træ-
ningsvideoer 

At udvikle 36 
træningsvide-
oer med øvel-
ser til personer, 

Novartis støt-
ter med 
274.200 kr. 

Oktober-de-
cember 2019 

274.000 kr. N/A 
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der har forskel-
lige grader af 
sclerose 

Novartis 
Healthcare A/S 

Pjece til men-
nesker med 
progressiv MS 

Sclerosefor-
eningen 

Økonomisk 
støtte til pro-
duktion af pje-
cer 

At udvikle en 
pjece med rele-
vant målrettet 
information til 
mennesker 
med progressiv 
MS 

Novartis støt-
ter med 77.050 
kr. 

Oktober-de-
cember 2019 

77.050 kr. N/A 

Novartis 
Healthcare A/S 

Grant Atma Al-
lergi Astmasko-
ler 

Astma Allergi 
Danmark 

Økonomisk 
støtte til afhol-
delse af Astma 
Allergi skole 

Formålet er at 
arrangere ast-
maskoler for 
voksne 
astmapatienter 
og plejeperso-
nale for dem at 
lære 
om sygdom-
men og hvor-
dan man kan 
leve et 
bedre liv for at 
forstå vigtighe-
den af at blive 
optimal be-
handlet såvel 
som at give 
dem 
færdigheder. 

Novartis støt-
ter med 75.000 
kr. 

Oktober-No-
vember 2019 

75.000 kr. N/A 

Novo Nordisk 
A/S 
 

PostNord Dan-
mark Rundt 

NN A/S 
Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Oplysningsar-
bejde for Unge-
gruppen i Dia-
betesforenin-
gen ifm Post-
Nord Danmark 
Rundt 

Novo Nordisk 
har en stand-
plads på Post-
Nord Danmark 
Rundt, som Di-
abetesforenin-
gen får adgang 

21-25 august 
2019 

6.250 Adgang til Post-
Nord Danmark 
Rundt 
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til med henblik 
på oplysnings-
arbejde. Novo 
Nordisk spon-
sorerer t-shirts. 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Informationss-
kampagne ifm 
Verdens Diabe-
tes Dag 2019 

NNDK 
 
Diabetesfor-
eningen 
 

Sponsorat Afholdelse af 
informations-
kampagne ifm 
Verdens Diabe-
tesdag 2019 

NN DK sponso-
rerer kampag-
nen. 
 
Foreningen ud-
vikler materia-
ler og gennem-
fører kampag-
nen 

14. nov. 2019 100.000 N/A 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Folkemøde NNDK 
 
Diabetesfor-
eningen 
 

Sponsorat Diabetes arran-
gement ifm Fol-
kemøde 2019 

NN DK sponso-
rerer arrange-
mentet 
 
Foreningen 
planlægge og 
gennemfører 
arrangementet 

13-16 juni 
2019 

40.000 N/A 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Danmarks Blø-
derforening 
Årsmøde 2019 

NN DK 
 
Danmarks Blø-
derforening 

Sponsorat Bidrag til afhol-
delse af Dan-
marks Bløder-
forenings Års-
møde 2019 

Bløderforenin-
gen arrangerer 
og afholder års-
møde 2019. 
 
NN DK giver 
støtte til afhol-
delsen af års-
mødet. 

27 – 28. april 
2019 

15.000 N/A 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Danmarks Blø-
derforening 
Nordisk møde 
2019 

NN DK 
 
Danmarks Blø-
derforening 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af Nor-
disk Møde 
2019, som er 
det årlige 

Bløderforenin-
gen arrangerer 
og afholder 
Nordisk møde 
2019. 
 

15 – 17 novem-
ber 2019 

28.150 N/A 
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møde, der af-
holdes for blø-
derforenin-
gerne i Norden 

NN DK giver 
støtte til afhol-
delsen af mø-
det 
 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Diabetesfor-
eningen -Triv-
sel, sundhed og 
sygdom blandt 
personer med 
diabetes 

NNDK 
 
Diabetesfor-
eningen 
 

Sponsorat Støtte til et pro-
jekt, der har til 
formål at be-
skrive trivsel, 
sundhed og 
sygdom blandt 
personer med 
type 1- og type 
2- diabetes 
sammenlignet 
med den øvrige 
danske befolk-
ning.  

Diabetesfor-
eningen gen-
nemfører pro-
jekt. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Juli 2019 – fe-
bruar 2020 

160.000 N/A 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Politisk konfe-
rence om den 
Nationale 
Handlingsplan 

NNDK 
 
Diabetesfor-
eningen 
 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af en poli-
tisk konference 
om den natio-
nale diabetes 
handlingsplan 

Diabetesfor-
eningen gen-
nemfører pro-
jekt. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

26 november 
2019 

260.000 N/A 

Novo Nordisk 
Scandinavia 
AB,  Region 
Danmark 
(NN DK)  
 

Diabetesfor-
eningen ”Dia-
betes og hjer-
tet” brochure 

NNDK 
 
Diabetesfor-
eningen 
 

Sponsorat Støtte til opda-
tering og tryk 
af ”Diabetes og 
hjertet” bro-
chure.  

Diabetesfor-
eningen opda-
terer og tryk-
ker brochure. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

December 
2019 

100.000 N/A 

Octapharma 
 
 

Nordisk Møde i 
København 

Octapharma og 
Bløderforenin-
gen 

Sponsorat  Octapharma 
støtter det nor-
diske møde og 
deltager med 1 

November 
2019 

28.158 DKK  
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deltager i mø-
det 

Otsuka 
Pharma Scan-
dinavia AB 
 

Nordisk Patient 
organisations 
møde (skizo-
freni) 

Samarbejde 
(alliance) mel-
lem Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia og 
Skizofrenifor-
eningen ved 
underskrevet 
aftale med for-
manden Holger 
Steinrud 

Den Svenske 
skizofrenifor-
ening ” skizo-
freniforbundet” 
og den danske 
skizofrenifor-
ening har sam-
men inviteret 
den Finske og 
den Norske hhv 
Finfami og LLP 
til Nordisk 
møde om ski-
zofreni i Nor-
den. 
Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia, 
har økonomisk 
bidraget til mø-
det med rejse-
udgifter og for-
plejning ( mø-
det blev afholdt 
i Skizofrenifor-
bundet i Stock-
holm Sverige. 
 
Forplejning er 
underlagt 
svensk LIF sv, 
til 300 SEK/ 
frokost og 

Delvis økono-
misk støtte for 
at et Nordisk 
møde kunne 
finde sted ( 
rejse og forplej-
ning for i alt 10 
medlemmer af 
de nordiske pa-
tientforeninger 
hvoraf 2 var 
danske)Pga 
den økonomi-
ske støtte var 
det muligt at 
samle forenin-
gerne på tværs 
af norden, med 
det formål at 
dele erfaringer 
om for at 
styrke positio-
nen af svær 
psykisksygdom 
lokalt(Natio-
nalt) 
 
I indbydelsen 
er det beskre-
vet således: 
 
On behalf of the 
Danish Schizo-
phrenia Associ-
ation & the 

Den danske og 
svenske skizo-
freniforening 
initiativ tager 
for mødet( in-
vitation, ind-
hold og gæste-
forelæsere + 
moderator)  
 
Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia, 
delvis økono-
misk støtte + 
hjælp til logi-
stik ifht ( koor-
dinering nor-
disk , forplej-
ning og rejse) 

Rundbords-
møde den 12. 
november 
2019 fra kl 
12.00 – 17.30, 
hvorefter grup-
pen fik middag 
før afrejse til 
alle Nordiske 
lande kl. 20.00 

Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia 
har samlet bi-
draget med 
støtte til de 
danske delta-
gere svarende 
til I alt 
7400DKK for-
delt som 
3700DKK på 
hhv Lundbeck 
Pharma A/S og 
Otsuka Pharma 
Scandinavia 
Specificeret i 
kontrakten 
således: 
 
OTSUKA ( Alli-
ancen)  has 
committed to 
contribute with 
travel and 
meals arrange-
ment for Den-
mark, Finland 
and Norwegian 
participants (2 
at-
tendees/coun-
try). Travel ar-
rangement per 

Ingen 
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850SEK mid-
dag dvs max 
700 DKK./per-
son og rejse 
max 3000/per-
son. 
 
Der deltog i alt 
2 personer fra 
den danske ski-
zofrenifor-
ening. 

Swedish Schiz-
ophrenia Asso-
ciation we 
would like to 
take the initia-
tive and invite 
the Norwegian 
and the Finnish 
Schizophrenia 
Associations 
for a round ta-
ble discussion 
regarding com-
mon Nordic op-
portunities and 
challenges 
within severe 
mental health: 
How do we cre-
ate a common 
Nordic 
voice/mouth-
piece for facili-
tating a 
stronger focus             
on severe men-
tal illness in 
our individual 
countries? 

person will be 
approx. 
3000DKK/ticke
t/person, econ-
omy class (the 
price can differ 
depending on 
when booking 
the flight 
ticket). The 
meals will be 
arranged for all 
participants ac-
cording to Swe-
dish LIF: 
300SEK/pers 
for lunch and 
850SEK/pers 
for dinner (to-
tally max 
700DKK/pers). 
The total costs 
will be: 
7400DKK and 
divided as fol-
lowing; 
3700DKK 
Lundbeck 
Pharma DK and 
3700DKK for 
Otsuka. 

Pfizer ApS Medlemsmøde 
30 marts 2019 

Hypofysenet-
værket 

Sponsorat af 
medlemsmøde 

Formålet med 
denne aftale er 
at støtte hypo-
fysenetværket 
for at uddanne 

Pfizer ønsker at 
støtte patienter 
med sjældne 
hypofysesyg-
domme og har 
derfor valgt at 

30.03.2019 25.000 kr. N/A 
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deres medlem-
mer og give 
dem viden og 
forståelse for 
sygdommen og 
hvordan man 
kan leve med 
en sjælden syg-
dom 

støtte det kom-
mende med-
lemsmøde i pa-
tientforeningen 
"Hypofysenet-
værket". 

Pfizer ApS FAKS Medlems-
weekend 2019 

FAKS (Forenin-
gen af Kroniske 
Smertepatien-
ter) 

Medlemsmøde Debat, der kan 
sætte fokus på 
kroniske smer-
ter og hjælpe 
personer med 
kroniske smer-
ter til bedre 
livskvalitet 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
afholdelse af 
medlemsweek-
end.  
FAKS: På for-
eningens hjem-
meside at 
nævne, at det 
er i samarbejde 
med Pfizer. 

26-27.10.2019 25.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Lyle Netdok-
tor.dk (Banner 
plads) 

Lyle Patientfor-
ening 

Bannerplads på 
Netdoktor.dk  

Give Lyle pati-
entforening 
mulighed for at 
præsentere de-
res forening 
samt deres ak-
tiviteter i for-
hold til patien-
ter og samfund. 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
bannerplads på 
Netdoktor.dk. 
Lyle: Nævne på 
foreningens 
webside, at det 
er i samarbejde 
med Pfizer 

01.04.2019 - 
01.04.2020 

51.000 kr.  N/A 

Pfizer ApS Ny patient-
håndbog om 
rygsøjlegigt og 
morbus bech-
terew 

Foreningen for 
Rygsøjegigt og 
Morbus Bech-
terew (MB) og 
Pfizer 

Sponsorat Den færdige 
Patienthånd-
bog tænkes til-
sendt alle nye 
medlemmer i 
foreningen og 
fremsendes til 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
udarbejdelse af 
ny patient-
håndbog. 
MB: At udar-
bejde en ny pa-
tienthåndbog 

22.10.2019 - 
01.05.2020 

37.500 kr.  N/A 
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alle reumatolo-
giske afdelin-
ger for udleve-
ring til alle ny-
diagnostice-
rede. 

Pfizer ApS FAKS Medlems-
arrangement  

FAKS (Forenin-
gen af Kroniske 
Smertepatien-
ter) 

Medlemsmøde Debat vedr. 
værdibaseret 
sundhed og 
livskvalitet for 
kroniske smer-
tepatienter. 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
"mødepakke" 
for mødedelta-
gere.  
FAKS: På for-
eningens hjem-
meside at 
nævne, at det 
er i samarbejde 
med Pfizer 

26.-27.10.2019  25.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Fotoservice 
ifm. patient-
håndbog om 
rygsøjlegigt og 
morbus bech-
terew 

Foreningen for 
Rygsøjegigt og 
Morbus Bech-
terew(MB) og 
Pfizer 

Sponsorat Tilkøb af foto-
graf til at tage 
fotos til brug i 
ny patient-
håndbog. 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
fotoservice ifm. 
af ny patient-
håndbog. 
MB: Udarbejde 
en ny patient-
håndbog med 
foto-illustratio-
ner 

05.11.2019 - 
01.05.2020 

13.750 kr.  N/A 

Pfizer ApS Team Rynkeby 
Fonden 

Team Rynkeby 
Fonden 

Sponsorat Indsamling af 
penge til Bør-
nekræftfonden 

Pfizer ønsker at 
støtte forenin-
gens gode ar-
bejde med at 
støtte børn 
med kræft. 

28.10.2019 - 
05.06.2020 

25.000 kr.  N/A 

Pfizer ApS Patientvejle-
derkursus for 
MB's lokale be-
styrelse 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 

Sponsorat Støtte til et pa-
tientvejlerkur-
sus for forenin-

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
gennemførelse 

01.02.2020 24.000 kr.  N/A 
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Morbus Bech-
terew (MB) og 
Pfizer 

gens lokale be-
styrelsesmed-
lemmer, den 1. 
februar 2020, 
Hotel Comwell 
Middelfart. 

af patientvej-
lerkurset for 
MB's lokale be-
styrelse. 
MB: Gennem-
føre kurset 

Pfizer ApS Dagsmøde for 
patienter og 
pårørende 
samt fagperso-
ner 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 
og Pfizer 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af et 
dagsmøde om 
atopisk eksem i 
foråret 2020 i 
Næstved, Hotel 
Vinhuset, 
Næstved 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
gennemførelse 
af dagsmødet 
for patienter og 
pårørende 
samt fagperso-
ner fra Næsted 
og omegn. 
AEF: Gennem-
føre arrange-
mentet 

01.03.2020 - 
01.05.2020 

21.300 kr. N/A 

Pfizer ApS Informations-
møde for ek-
sempatienter 
fra Fyn og Søn-
derjylland samt 
fagpersoner 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 
og Pfizer 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af et in-
formations-
møde om ato-
pisk eksem i 
foråret 2020 på 
Mødecenter 
Odense 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
gennemførelse 
af informati-
onsmødet for 
patienter fra 
Fyn og Sønder-
jylland samt 
fagpersoner. 
AEF: Gennem-
føre arrange-
mentet. 

01.03.2020 - 
01.05.2020 

12.900 kr. N/A 

Pfizer ApS Opgradering og 
revidering af 
www.psoria-
sis.dk 

Psoriasisfor-
eningen 

Sponsorat Støtte til opgra-
dering og revi-
dering af Psori-
asisforeningens 
hjemmeside  
www.psoria-
sis.dk 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
udvikling af og 
opdatering af 
www.psoria-
sis.dk 

13.11.2019 - 
31.12.2020 

37.500 kr.  N/A 
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Psoriasisfor-
eningen: Gen-
nemføre pro-
jektet 

Pfizer ApS CCFs børnepro-
jekt "Vi er her 
for dig" 

Colitis-Crohn 
Foreningen 

Sponsorat Støtte til CCFs 
børneprojekt 
"Vi er her for 
dig" for at gøre 
en forskel for 
børn med IBD 
og deres foræl-
dre 

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
CCFs børnepro-
jekt "Vi er her 
for dig" 
CCF: Gennem-
føre børnepro-
jektet 

14.11.2019 - 
31.12.2020 

37.000 kr.  N/A 

Pfizer ApS Hjernen er ho-
vedsagen 

Hjernesagen og 
Pfizer/BMS al-
liancen 

Sponsorat/do-
nation  

Støtte til kam-
pagnen "De 6 
hjerneråd"  

Pfizer/BMS al-
liancen: Økono-
misk støtte til 
kampagnen  

15.11.2019 - 
31.12.2020 

300.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Nordisk eksem-
samarbejds-
møde i Helsing-
fors en week-
end i april 
2020 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 
og Pfizer 

Sponsorat Støtte til Ato-
pisk Eksem 
Forening til 
gennemførelse 
af et nordisk 
møde med del-
tagelse af til-
svarende ek-
semforeninger 
fra Norge, Sve-
rige og Finland 
med henblik på 
fremtidigt sam-
arbejde inden-
for eksemom-
rådet.  

Pfizer: Økono-
misk støtte til 
rejseudgifter 
og hotelover-
natning ifm. det 
nordiske sa-
marbejdsmøde. 
AEF: Gennem-
føre mødet. 

27.11.2019 - 
01.05.2020 

11.800 kr. N/A 

Pfizer ApS Medlemsmøde 
Hypofysenet-
værket 

Hypofysenet-
værket og Pfi-
zer 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af møde, 
hvor man øn-

Økonomisk 
støtte til 2 
speakere som 
kommer til mø-
det. En læge og 

30.03.2019 25.000 kr. N/A 
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sker at ud-
danne patien-
ter. 

en hjernefor-
sker. 

Pfizer ApS Danmarks Blø-
derforenings 
årsmøde 

Danmarks Blø-
derforening og 
Pfizer 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af møde, 
hvor man øn-
sker at ud-
danne patien-
ter.  

Økonomisk 
støtte til hotel 
og mad.  

27.04.2019 – 
28.04.2019 

25.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Sjældne Dagen 
2020 

Sjældne Diag-
noser og Pfizer 

Sponsorat Støtte til en of-
fentlig march 
der afholdes i 
Århus i forbin-
delse med 
Sjældne Dagens 
årsdag den 29. 
feb. 2020 

Økonomisk 
støtte til ind-
køb af para-
plyer med 
sjældne dagens 
logo på. 

29.02.2020 62.500 kr. N/A 

Pfizer ApS Danmarks Blø-
derforenings 
Nordisk møde 

Danmarks Blø-
derforening og 
Pfizer 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af nor-
disk møde, 
hvor man øn-
sker at styrke 
samarbejdet og 
vidensdele på 
tværs af lande-
grænser. 

Økonomisk 
støtte til afhol-
des af selve 
mødet. Lokale-
leje, mad, spea-
ker mm 

15.11.2019 – 
17.11.2019 

34.728,75 kr. N/A 

Roche A/S International 
Exchange Expe-
rience for Pa-
tient Organisa-
tions (IEEPO) 
5. – 7. marts 
2019 

Colitis-Chrohn 
Foreningen 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse på 
IEEPO 2019.  

Virksomheden 
afholder udgif-
ter til trans-
port, ophold for 
forplejning un-
der IEEPO.  
Organisationen 
deltager i IE-
EPO. 

5. – 7. marts 
2019. 

6.029 kr. Ej relevant. 
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Roche A/S Poster til Inter-
national Ex-
change Experi-
ence for Patient 
Organisations 
(IEEPO) 5. – 7. 
marts 2019 

Danmarks Blø-
derforening 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Udarbejdelse af 
poster til præ-
sentation på IE-
EPO 2019.  

Virksomheden 
yder økono-
misk støtte til 
udarbejdelse af 
poster.  
Organisationen 
præsenterer 
posteren på IE-
EPO. 

20. februar – 7. 
marts 2019. 

10.125 kr. Ej relevant. 

Roche A/S International 
Exchange Expe-
rience for Pa-
tient Organisa-
tions (IEEPO) 
5. – 7. marts 
2019 

Danmarks Blø-
derforening 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse i 
konferencen 
(IEEPO).   

Virksomheden 
afholder udgif-
ter til transport 
og ophold un-
der IEEPO.  
Organisationen 
deltager i IE-
EPO. 

5. – 7. marts 
2019. 

6.029 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Danmarks Blø-
derforenings 
Forsknings- og 
Støttefond 

Danmarks Blø-
derforening 
Roche A/S 

Donation til 
fond 

Økonomisk 
støtte til Dan-
marks Bløder-
forenings 
Forsknings- og 
Støttefond.  

Virksomheden 
støtter Forsk-
nings- og Støt-
tefonden.  
Organisationen 
uddeler Forsk-
nings- og Støt-
tefondens mid-
ler. 

15. april – 31. 
december 
2019. 
 

4.000 kr.  Ej relevant. 

Roche A/S Danmarks Blø-
derforenings 
årsmøde 2019 

Danmarks Blø-
derforening 
Roche A/S 

Konference Afholdelse af 
Danmarks Blø-
derforenings 
årsmøde. 

Virksomheden 
støtter Dan-
marks Bløder-
forenings års-
møde 2019 
Organisationen 
afholder års-
mødet. 

27. – 28. april 
2019. 

25.000 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Danmarks Blø-
derforenings 

Danmarks Blø-
derforening 
Roche A/S 

Konference Økonomisk 
støtte til Dan-

Virksomheden 
støtter Dan-

4. – 6. oktober 
2019 

12.920 kr. 
 

Ej relevant. 
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deltagelse i 
EHC 2019 

marks Bløder-
forenings delta-
gelse i EHC 
2019.  

marks Bløder-
forenings delta-
gelse ved EHC 
konferencn 
økonomisk.  
Organisationen 
deltager på 
konferencen. 

Roche A/S Danmarks Blø-
derforenings 
afholdelse af 
nordisk møde 
2019 

Danmarks Blø-
derforening 
Roche A/S 
 

Konference Økonomisk 
støtte til afhol-
delse af møde 
for de nordiske 
bløderforenin-
ger. 

Virksomheden 
støtter Dan-
marks Bløder-
forenings delta-
gelse nordiske 
møde økono-
misk. 
Organisationen 
afholder mø-
det. 

15. – 17. no-
vember 2019. 

20.000 kr. Ej relevant. 

Roche A/S International 
Exchange Expe-
rience for Pa-
tient Organisa-
tions (IEEPO) 
5. – 7. marts 
2019 

Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tion (DBO) 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse i 
konferencen 
(IEEPO).   

Virksomheden 
afholder udgif-
ter til transport 
og ophold un-
der IEEPO.  
Organisationen 
deltager i IE-
EPO. 

5. – 7. marts 
2019. 

6.651 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Breast Cancer 
Patient Group 
Forum 2019 

Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tion (DBO) 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse i 
Breast Cancer 
Patient Group 
Forum 2019. 

Virksomheden 
afholder udgif-
ter til transport 
og ophold un-
der Breast Can-
cer Patient 
Group Forum 
2019. 
Organisationen 
deltager i oven-
nævnte møde 

11. – 12. juni 
2019. 

14.504 kr. Ej relevant. 
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Roche A/S Nordisk møde 
for brystkræft-
organisationer 

Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tion (DBO) 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse i 
Nordisk møde 
for brystkræft-
organisationer. 

Virksomheden 
støtter Dansk 
Brystkræft Or-
ganisations 
(DBO) 
deltagelse i 
nordisk møde 
for brystkræft-
organisationer. 
Organisationen 
deltager i oven-
nævnte møde. 

30. – 31. august 
2019. 

8.338 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Nordisk møde 
for brystkræft-
organisationer 

Den Færøske 
Kræftforening 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse i 
Nordisk møde 
for brystkræft-
organisationer. 

Virksomheden 
støtter Den Fæ-
røske Kræftfor-
enings 
deltagelse i 
nordisk møde 
for brystkræft-
organisationer. 
Organisationen 
deltager oven-
nævnte møde. 

30. – 31. august 
2019.. 

12.938 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Netværksmø-
der for patien-
ter med IPF og 
deres pårø-
rende 

Lungeforenin-
gen 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Afholdelse af to 
netværksmøde 
for IPF patien-
ter og deres på-
rørende. 

Virksomheden 
yder en økono-
misk donation 
til afholdelse af  
netværksmø-
der for IPF pa-
tienter og deres 
pårørende. 
Organisationen 
afholder to mø-
der. 

1. oktober 
2019 – 1. juli 
2020.  

60.000 kr. 
 

Ej relevant. 

Roche A/S Abonnement 
på fagmedie 

LYLE 
Roche A/S 

Faglig informa-
tion og kompe-
tenceløft 

Støtte LyLes 
abonnement på 

Virksomheden 
yder økono-
misk støtte til 

15. august 
2019 – 15. fe-
bruar 2020. 

6.187,50 kr. Ej relevant. 
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Dagens 
Pharma. 

abonnement på 
fagmediet Da-
gens Pharma. 
Organisationen 
tegner abonne-
ment. 

Roche A/S Abonnement 
på fagligt me-
die 

LYLE 
Roche A/S 

Faglig informa-
tion og kompe-
tenceløft 

Støtte LyLes 
abonnement på 
fagmediet Med-
Watch. 

Virksomheden 
yder økono-
misk støtte til 
at abonnere på 
fagmediet Med-
Watch. 
Organisationen 
tegner abonne-
ment. 

10. december 
2019 – 15. de-
cember 2020. 

6.200 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Udvikling af ny-
hedsbrev via 
MailChimp 

LYLE 
Roche A/S 

Medlemskom-
munikation 

Støtte til udvik-
ling af LYLEs 
nyhedsbrev til 
medlemmerne 
via MailChimp. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde økono-
misk støtte til 
at udvikle ny-
hedsbrev til 
foreningens 
medlemmer. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at anvende den 
økonomiske 
støtte til udvik-
ling af nyheds-
breve. 

10. december 
2019 – 1. april 
2020. 

24.375 kr. Ej relevant. 

Roche A/S International 
Exchange Expe-
rience for Pa-
tient Organisa-
tions (IEEPO) 
5. – 7. marts 
2019 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
Roche A/S 

Uddannelse og 
netværk 

Deltagelse i 
konferencen 
(IEEPO).   

Virksomheden 
afholder udgif-
ter til transport 
og ophold un-
der IEEPO.  

5. – 7. marts 
2019. 

6.029 kr. Ej relevant. 
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Organisationen 
deltager i IE-
EPO. 

Roche A/S Annoncering og 
markedsføring 
af Patientfor-
eningen Lunge-
kræfts pjece 
om palliation. 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
Roche A/S 

Patientrettet 
information 

Donation til an-
noncering og 
markedsføring 
af pjece om pal-
liation. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at give en do-
nation til an-
noncering og 
markedsføring 
af pjece om pal-
liation. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at afholde før-
nævnte aktivi-
tet. 

1. marts – 30. 
september 
2019. 

35.086 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Genoptryk af 
”Din egen 
håndbog – om 
lungekræft” 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
Roche A/S 

Patientinfor-
mation 

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

Virksomheden 
forpligter sig til 
at give en do-
nation til gen-
optryk af ”Din 
egen håndbog – 
om lunge-
kræft”. Organi-
sationen for-
pligter sig til at 
afholde før-
nævnte aktivi-
tet. 

23. januar – 31. 
marts 2019. 

57.600 kr. Ej relevant. 

Roche A/S International 
Lungekræftdag 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
Roche A/S 

Information og 
kommunika-
tion 

Donation til af-
holdelse af In-
ternational 
Lungekræft-
dag2019 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at give en do-
nation til afhol-
delse af Inter-
national Lunge-
kræftdag2019. 

18. – 19. no-
vember 2019. 

10.000 kr. Ej relevant. 
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Organisationen 
forpligter sig til 
at afholde før-
nævnte aktivi-
tet. 

Roche A/S Pårørendeda-
gen 2019 

Pårørendefor-
eningen  
Roche A/S 
 

Information og 
kommunika-
tion 

Gennemførelse 
af survey samt 
afholdelse af 
Pårørendeda-
gen 2019. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at give en do-
nation til gen-
nemførelse af 
survey og af-
holdelse af På-
rørendedagen 
2019. Organi-
sationen for-
pligter sig til at 
afholde før-
nævnte aktivi-
teter. 

16. januar – 5. 
februar 2019. 

45.000 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Floodlight app i 
forskningspro-
jekt  

Sclerosefor-
eningen 
Roche A/S 

Information om 
håndtering af 
sygdom  

Anvendelse og 
test af Flood-
light app i TRE 
(Tension and 
trauma relea-
sing exercises)-
forskningspro-
jekt 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at give en do-
nation til gen-
nemførelse af 
forskningspro-
jektet. Organi-
sationen for-
pligter sig til at 
gennemføre 
forskningspro-
jektet. 

1. januar – 31. 
december 
2019. 

100.000 kr. Ej relevant. 

Roche A/S Roche A/S Opdatering af 
mobilt MS-PRO 
skema 

Sclerosefor-
eningen 
Roche A/S 

Information om 
håndtering af 
sygdom  

Økonomisk 
støtte til tilpas-
ning og opdate-
ring af MS-PRO 
skema til brug 

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

15. august – 30. 
september 
2019. 

140.000 kr. 
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på mobiltele-
fon. 

skema. Organi-
sationen for-
pligter sig til at 
opdatere MS-
PRO skemaet. 

Roche A/S Roche A/S Kvantitativ og 
kvalitativ kort-
lægning af 
NMOSD i Dan-
mark 

Sclerosefor-
eningen 
Roche A/S 

Information om 
håndtering af 
sygdom  

Økonomisk 
støtte til en 
kvantitativ og 
kortlægning af 
NMOSD i Dan-
mark. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at støtte kort-
lægning af 
NMOSD. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
kortlægningen 
af NMOSD 

13. november 
2019– 15. fe-
bruar 2020. 

103.000 kr. 

Roche A/S Roche A/S Kvalitativ eva-
luering af bru-
gen af Flood-
light 

Sclerosefor-
eningen 
Roche A/S 

Information om 
håndtering af 
sygdom  

Økonomisk 
støtte til kvali-
tativ evaluering 
af brugen af ap-
pen Floodlight i 
TRE (Tension 
and trauma re-
leasing exerci-
ses)-forsk-
ningsprojekt 

Virksomheden 
støtter evalue-
ringsprojektet. 
Organisationen 
gennemfører 
den kvalitative 
evaluering af 
Floodlight. 

6. december 
2019– 15. fe-
bruar 2020. 

80.000 kr. 

Sanofi A/S Cykelnerven 
2019 

Sclerose-for-
eningen 

Sponsorat Et cykelløb, der 
fremmer kend-
skabet til MS 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet. 

13.-16.06.2019 37.500 N/A 

Sanofi A/S Folkemødet 
2019 

Sclerose-for-
eningen 

Sponsorat Skabe debat på 
Folkemødet 

Virksomheden 
forpligter sig til 

16.06.2019 75.000 N/A 
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2019 om kogni-
tive udfordrin-
ger ved scle-
rose 

at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet. 

Sanofi A/S Internationalt 
Fabry møde 

Fabry Patient-
foreningen 
     

Sponsorat Give 10 med-
lemmer af pati-
entforeningen 
mulighed for at 
tilegne sig 
mere viden på 
det internatio-
nale Fabry 
møde 
 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet.     

23-26.05.2019 
     

15.000 N/A 

Sanofi A/S Gaucher Pati-
entforening 

Gaucher Pati-
entforeningen 

Sponsorat Giver Gaucher 
patienter og 
deres familier 
mulighed for at 
deltage på det 
Nordisk/Balti-
ske Gaucher 
møde 
  

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet. 
     

05.-07.04.2019 173.683  

Sanofi A/S “Diabetestop-
møde” 

Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat The meeting 
will focus on 
relevant topics 
with the field of 
diabetes such 
as – The quality 
of treatment, 
the future as-
pects of diabe-
tes treatment 

To arrange “Di-
abetestop-
møde” on the 
yearly peoples 
meeting on 
Bornholm. The 
meeting will be 
arranged by Di-
abe-
tesforeningen 

The date of the 
meeting is June 
15th. 

40.000 ingen 
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in Denmark 
and many 
more. The 
overall purpose 
with the “Dia-
betestop-
mødet” is to 
create a politi-
cal focus on di-
abetes treat-
ment and the 
national plan of 
action and 
what it poten-
tially can do. 

together with 
three partners. 

Sanofi A/S Seksualitet og 
sclerose 

Sclerose.info Sponsorat Finansiel støtte 
til projekt om 
seksualitet og 
sclerose (webi-
nar og fol-
der) til MS pati-
enter. Webina-
ret lægges ef-
terfølgende på 
foreningens 
YouTube kanal. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet. 

Sommer 2019 22.000 N/A 

Sanofi A/S MS Bike Chal-
lenge 2019 

Sclerosefor-
eningen 

Sponsorat - vel-
gørenhed 

Velgørende bi-
drag og delta-
gelse i MS Bike 
Challenge 2019 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet.    

04.-05.05.2019 25.000 N/A 
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Sanofi A/S Disease aware-
ness World AD 
Day 2019 

Atopiek Eksem 
Forening 

Sponsorat Fremme pati-
enternes viden 
om AD 

Forening: Ud-
vikling af infor-
mationsindsats 
sammen med 
bureau. Sanofi: 
sponsor 

September-ok-
tober 2019 

111.250 Ingen 

Sanofi A/S Sjældne Diag-
noser 2019 

Sjældne Diag-
noser 

Sponsorat Skabe mere vi-
den om sjældne 
sygdomme 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet. 

Hele 2019 12.500 N/A 

Sanofi A/S Projekt Patient 
og pårørende 
inddragelse 

PROPA Sponsorat Projekt for 
støtte og vide-
reuddannelse 
af pårørendere-
præsentanter 
og patientstøt-
ter 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
projektet. 

01.11. - 
31.12.2019 

80.000 N/A 

Shire Den-
mark A/S 
 

Rare Diseases 
Denmark’s 
Round Table 
Forum 

Shire Denmark 
A/S and 
Sjældne Diag-
noser 

The Round Ta-
ble Forum 2-3 
times a year 

Raise aware-
ness of rare 
diseases and to 
strengthen the 
voice of pa-
tients and rela-
tives 
afflicted by 
rare diseases. 
This is done 
through coop-
eration on 

Knowledge 
sharing, up-
dates in Rare 
Diseases area 
on a national, 
Nordic and Eu-
ropean level.  

Yearly starting 
from January 1 
– December 
2019 

12.500 DKK None 
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problem areas 
of common 
interest. 

Shire Denmark 
A/S 

Gaucher Asso-
ciation Den-
mark 

Shire Denmark 
A/S and Gau-
cher Associa-
tion Denmark 

Nordic-Baltic 
Gaucher Pa-
tient and Fami-
lies Meeting 

3-day educa-
tional meeting 
for patients 
and families 
with Gaucher 
Disease.    

The fundings is 
to contribute to 
the cost of ar-
ranging the 
meeting which 
will focus on 
the topic of 
”What do we 
and what don’t 
we know about 
Gaucher Dis-
ease”.  

April 5-7, 2019 209.146 DKK None. 

Shire Denmark 
A/S 

ADHD Forenin-
gen 

Shire Denmark 
A/S and ADHD 
Foreningen 

Efterårskonfe-
rence 2019 

Meeting ar-
ranged by the 
Patient organi-
sation. The pri-
mary topic of 
the meeting  is 
children and 
young people. 

The fundings is 
to contribute to 
the cost of ar-
ranging the 
meeting. 

October 24,  
2019 

50.000 DKK None. 

Shire Denmark 
A/S 

Danmarks Blø-
derforening 

Shire Denmark 
A/S and Dan-
marks Bløder-
forening 

Nordic meeting Nordic meeting 
arranged by 
the Patient or-
ganisation. The 
focus of the 
meeting are to 
strenghten 
know how and 
cooperation be-
tween Nordic 
countries. 

The fundings is 
to contribute to 
the cost of ar-
ranging the 
Nordic meet-
ing. 

November 15-
17, 2019 

28.158 DKK None. 

Shire Denmark 
A/S 

Rare Disease 
Day 2020 

Shire Denmark 
A/S and 

Rare disease 
Day 2020 

Raise aware-
ness of rare 
diseases and 

Raising aware-
ness of  Rare 
Diseases area 

February 29. 
2020 

50.000 DKK None 
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Sjældne Diag-
noser 

breaking the 
isolation tar-
geting people 
with rare dis-
eases and the 
general public, 
sponsored by 
and for the Pa-
tient Organisa-
tion.  

on a national 
level.  

Shire Denmark 
A/S 

HAE Scandina-
vian confe-
rence 

Shire Denmark 
A/S and HAE 
Scandinavia 

HAE Scandina-
via: 2019 Scan-
dinavian Con-
ference - Oslo 

The purpose of 
the conference 
is to educate 
patients and 
care givers 
about HAE – 
prophylactic 
treatment and 
care.  

The fundings is 
to contribute to 
the cost of ar-
ranging the 
Scandinavian 
meeting. 

November 10-
12, 2019 

180.000 DKK None 

Takeda 
Pharma A/S 
 

20 års jubilæ-
ums-weekend 

Takeda Pharma 
A/S &  
Dansk Myelo-
matose- For-
ening 

Afholdelse af 
jubilæums-
weekend 

Afholdelse af 
jubilæums-
weekend i an-
ledningen af 20 
års jubilæum 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Marts 2019 20.000  

Takeda 
Pharma A/S 

Udarbejdelse af 
bog om lunge-
kræft til børn 

Takeda Pharma 
A/S & Patient-
foreningen 
Lungekræft 

Udarbejdelse af 
en bog 

Støtten gives til 
udarbejdelse af 
en bog om lun-
gekræft til børn 
i alderen 9-12 
år 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til Pati-
ent-forenigen 
Lungekræft 

Februar-Marts 
2019 

20.000  

Takeda 
Pharma A/S 

Organisering af 
møde på Chri-
stiansborg 

Takeda Pharma 
A/S & Patient-
foreningen 
Lungekræft 

Organisering af 
møde på Chri-
stiansborg 

Støtten gives i 
forbindelse 
med organise-
ringen af et 
møde på Chri-
stiansborg. Pa-
tientforeningen 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til Pati-
ent-forenigen 
Lungekræft 

August 2019 25.000  
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ønsker at øge 
det politiske fo-
kus på lunge-
kræft og få lun-
gekræft på den 
politiske 
agenda. 

Takeda 
Pharma A/S 

Oplysnings-
kampagne om-
kring Leukæmi 

Takeda Pharma 
A/S & LyLe Pa-
tient-forenin-
gen for Lymfe-
kræft, Leukæmi 
og MDS 

Oplysnings-
kampagne 

Støtten gives i 
forbindelse 
med en oplys-
nings-kam-
pagne omkring 
Leukæmi orga-
niseret af Pati-
ent-foreningen 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til LyLe 
Patient-for-
eningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS 

September 
2019 

20.000  

Takeda 
Pharma A/S 

Organisering af 
International 
Lungekræft dag 

Takeda Pharma 
A/S & Patient-
foreningen 
Lungekræft 

Afholdelse af 
en internatio-
nal lungekræft 
dag 

Støtten gives til 
afholdelse af en 
international 
dag med fokus 
på lungekræft 

Takeda yder 
økonomisk 
støtte til Pati-
ent-foreningen 
Lungekræft   

Den 19. novem-
ber 

4.550  

Takeda 
Pharma A/S 
 

Team Rynkeby 
 
 
 
 

Takeda Pharma 
A/S og Børne-
cancerfonden 

Aktiviteter der 
støtter cancer-
ramte børn 

Støtten gives til 
Børnecancer-
fonden via 
Team Rynkeby 

Takeda yder 
støtte til Pati-
entforeningen 
Børnecancer-
fonden 

2019 40.000  

UCB Nordic 
A/S 
 

Familieplan-
lægningsunder-
søgelse Dan-
mark 

UCB Nordic 
A/S og Gigtfor-
eningen 

Spørgeskema-
undersøgelse 

Familieplan-
lægning blandt 
patienter, der 
lider af gigtsyg-
dom(me) 
og/eller psoria-
sis. 

UCB er ansvar-
lig for projektet 
- patient orga-
nisationen re-
kruttere re-
spondenter til 
undersøgelsen 

August 2019 til 
September 
2019 (rekrutte-
ring) – Q2 – Q3 
2020 overdra-
gelse af pub-
lication  og da-
tasættet 

Ingen direkte 
økonomisk 
støtte mellem 
UCB Nordic 
A/S og Gigtfor-
eningen 
Værdi (omkost-
ning for UCB: 
DKK 110.000 
til firma In-
centive DK + 
DKK 20.000 alt 

Når publikatio-
nen er blevet 
accepteret, vil 
Gigtforeningen 
få adgang til 
hele datasættet 
 
Fixed datasæt 
med fri adgang 
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efter hvilket 
tidsskrift der 
accepterer ar-
tiklen) 

UCB Nordic 
A/S 

Familieplan-
lægningsunder-
søgelse Dan-
mark 

UCB Nordic 
A/S  
og Psoriasisfor-
eningen 

Spørgeskema-
undersøgelse 

Få indsigt i er-
faringer og vi-
den om familie-
planlægning 
blandt patien-
ter, der lider af 
gigtsyg-
dom(me) 
og/eller psoria-
sis 

Patientorgani-
sationen re-
kruttere re-
spondenter til 
undersøgelsen, 
der udføres af 
INCENTIVE og  
finanseres af 
UCB 

August 2019 til 
September 
2019 (rekrutte-
ring) –Q2 – Q3 
2020 overdra-
gelse af pub-
lication  og da-
tasættet 

Ingen direkte 
økonomisk 
støtte mellem 
UCB Nordic 
A/S og Psoria-
sisforeningen 
 
Værdi (omkost-
ning for UCB: 
DKK 110.000 
til firma In-
centive DK + 
DKK 20.000 alt 
efter hvilket 
tidsskrift der 
accepterer ar-
tiklen) 

Når publikatio-
nen er blevet 
accepteret, vil 
Psoriasisfor-
eningen få ad-
gang til hele 
datasættet. 
 
Fixed datasæt 
med fri adgang 

UCB Nordic 
A/S 

Familieplan-
lægningsunder-
søgelse Dan-
mark 

UCB Nordic 
A/S og For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew´s 

Spørgeskema-
undersøgelse 

Få indsigt i er-
faringer med 
og viden om fa-
milieplanlæg-
ning blandt pa-
tienter, der li-
der af gigtsyg-
dom(me) 
og/eller psoria-
sis. 

Patientorgani-
sationen re-
kruttere re-
spondenter til 
undersøgelsen, 
der udføres af 
INCENTIVE og  
finanseres af 
UCB. 

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

Ingen direkte 
økonomisk 
støtte mellem 
UCB Nordic 
A/S og Rygsøj-
legigt og Mor-
bus Bech-
terew´s 
 
Værdi (omkost-
ning for UCB: 
DKK 110.000 
til firma In-
centive DK + 
DKK 20.000 alt 
efter hvilket 

Når publikatio-
nen er blevet 
accepteret, vil 
foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew´s  få ad-
gang til hele 
datasættet. 
 
Fixed datasæt 
med fri adgang 
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tidsskrift der 
accepterer ar-
tiklen) 

UCB Nordic 
A/S 

Donation – 
støtte til produ-
ction af ny vi-
deo til Forenin-
gen for Rygsøj-
legigt og Mor-
bus Bech-
terew´s hjem-
meside 

UCB Nordic 
A/S og For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew 

Donation til 
production af 
ny video til 
hjemmeside 

Videoerne vil 
blive brugt til 
nye og eksiste-
rende patienter 
med rygsøjle-
gigt og Morbus 
Bechterew for 
at forklare for-
skellen på gigt 
typer og hvor-
dan man får 
den nødven-
dige hjælp 

UCB yder øko-
nomisk støtte, 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew er an-
svarlig for pro-
duktion af vi-
deo  

08-03-2019 DKK 10.000,00 N/A 

UCB Nordic 
A/S 

Økonomisk 
støtte til en 
weekend for  
unge som For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew vil del-
tage i d. 23-24 
marts 2019 
med 27 perso-
ner  

UCB Nordic 
A/S og For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew 

Unges ”uddan-
nelse” i egen 
sygdom med 
undervisning i 
bl.a. familie-
planlægning 

Formålet er at 
uddanne pati-
enter i deres 
egen sygdom 
og at de møder 
ligesindede 

UCB Nordic har 
ydet økono-
misk støtte, 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew har selv 
stået for arran-
gement 

23-24 marts 
2019 

DKK 35.000,00 N/A 

UCB Nordic 
A/S 

Temadag - Fo-
kusgruppe for 
sygeplejersker 
med særlig in-
teresse for epi-
lepsi 

UCB Nordic 
A/S og Dansk 
Epilepsifor-
ening 

Tema dag for 
sygeplejersker 
med særlig in-
teresse for epi-
lepsi 

Støtte at der 
bliver en ud-
breden af viden 
omkring epi-
lepsi 

UCB donerer et 
beløb, mødet 
bliver organise-
ret af ”Fokus-
gruppe for sy-
geplejersker” 
sammen med 
Epilepsifor-
eningen 

01-03-2019 DKK 26.110,00 
 
(EUR3.500,00) 

N/A 
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UCB Nordic 
A/S 

Økonomisk 
støtte til Psori-
asisforeningens 
kommunikati-
ons  strategi  

UCB Nordic 
A/S og Psoria-
sisforeningen 

Økonomisk 
støtte til Psori-
asisforeningens 
kommunikati-
ons  strategi 

Opbygge kom-
munikations 
strategi for 
Psoriasisfor-
eningen 

UCB yder oko-
nomisk støtte 
og modtager en 
årsrapport af 
resultatet fra 
Psoriasisfor-
eningen 

30-06-2019  DKK 15.000,00 N/A 

UCB Nordic 
A/S 

Økonomisk 
støtte til Dansk 
Epilepsifor-
ening til at ud-
brede viden om 
epilepsi og 
hjælp til epilep-
sipatienter 

UCB Nordic 
A/S og Dansk 
Epilepsifor-
ening 

Økonomisk 
støtte til bro-
chure 

Opdatere bro-
chure der hører 
til start pakke 
for nye med-
lemmer 

UCB yder oko-
nomisk støtte 
og bidrager 
med firma logo 
– Dansk Epilep-
siforening pro-
ducerer og di-
stribuere bro-
chure 

01-08-2019 til 
01-08-2021 

DKK 12.600,00 N/A 

UCB Nordic 
A/S 

Patient hånd-
bog for patien-
ter med SpA 
(gigt) 

UCB Nordic 
A/S og For-
eningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew 

Produktion af 
håndbog for at 
give gigt pati-
enter større 
forståelse af 
deres sygdom 

Opdatering og 
produktion af 
ny patient 
håndbog 

UCB yder øko-
nomisk støtte 
til produktion 
af håndbog, 
Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus Bech-
terew har an-
svar for at få 
håndbog pro-
duceret 
 
 
 

12-12-2019 DKK 15.000,00 N/A 

UCB Nordic 
A/S 

Opdatering af 
patient App for 
patienter med 
reumatologiske 
sygdomme 
”Rheuma-
Buddy” 

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

Økonomisk 
støtte til opda-
tering af App 
for patienter 
med gigt etc. 

Opgradering af 
RheumaBuddy 
App 

UCB yder øko-
nomisk støtte 
FNUG har an-
svar for opda-
tering af App 

12-12-2019 DKK 15.000,00 N/A 
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