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ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2021 
 

Navnet på den 
virksomhed, 
der indberetter 

Samarbejds-
projektets navn 

Navnet på de 
parter, der har 
indgået aftalen 

 
(Lægemiddel-virk-
somheder, organi-
sationer og evt. 
tredje part)  

Type af projekt 
 

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

Formål 
 
 
 
(Hvilket formål tje-
ner samarbejdet) 

Parternes rolle 
i projektet 

 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 ind-
hold af ikke-fi-
nansiel 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 
 
 

Atopisk Eksem 
på den politi-
ske dagsorden 

AbbVie, 
Atopisk Eksem 
Foreningen 

Awareness 
kampagne 

Awareness via 
produktion og 
promovering af 
SoMe-indhold 
og medieaktivi-
teter 

Sponsorat til 
brug af kom-
munikations-
bureau 

November 
2021 – 
januar 2022 

DKK 100.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 
 

Awareness 
kampagne – 
Atopisk Eksem-
forening 

AbbVie, 
Atopisk Eksem 
Foreningen 

Awareness 
kampagne 

Udvikling og 
lancering af 
animationsvi-
deo 

Donation til 
brug af kom-
munikations-
bureau 

September 
2021- 
december 2021 

DKK 85.000 
 

Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie Fokus på HCV  AbbVie, Bru-
gernes Aka-
demi 

Genoptryk af 
informations-
materiale 

Genoptryk af 
materiale til 
formidling af 
viden vedr. be-
handling og di-
agnosticering 

Donation til 
grafiker og tryk 
af kampagne-
materialer 

September 
2021–  
oktober 2021 

DKK 20.500 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 



2 
 

AbbVie INHSU 2021 AbbVie, Bru-
gernes Aka-
demi 

Konference-
deltagelse  

Deltagelse for 
to projektma-
nagere til IN-
HSU 2021  

Donation til re-
gistreringsom-
kostninger  

Juli 2021 – 
oktober 2021 

DKK 2.960 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 
 

Podcast om eli-
mination af 
HCV 

AbbVie, Bru-
gernes Aka-
demi 

Produktion, 
lancering og 
promovering af 
podcast 

Skabe aware-
ness og øge vi-
den 

Sponsorat til 
brug af ekstern 
podcastprodu-
cent 

Juli 2021 – 
oktober 2021 

DKK 190.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 
 
 
 

Projekt Selvtest  AbbVie, Bru-
gernes Aka-
demi 

Awareness- og 
uddannelses-
program  

Øge sygdoms-
opsporing, 
awareness og 
viden om be-
handling 

Donation til 
selvtestudstyr 
og produktion 
af instruktions-
video og mate-
riale  

Maj 2021 – 
september 
2021 

DKK 134.930 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 

Konference på 
Christiansborg 

AbbVie, Hudsa-
gen 

Konference-af-
holdelse  

Skabe politisk 
opmærksom-
hed og enga-
gere interes-
senter 

Sponsorat til 
brug af konsu-
lentfirma til 
etablering og 
afholdelse af 
konference  

Oktober 2021 – 
januar 2022 

DKK 50.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 

LYLE fokus: 
Livskvalitet  

AbbVie, LYLE Produktion af 
LYLE-magasin 

Øge viden om 
livskvalitet 
blandt blod-
kræft-patienter 
og skabe dialog 
med sundheds-
professionelle  
 

Donation til 
produktion af 
magasin  

November 
2021 – 
december 2021 

DKK 25.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 

Avanceret be-
handling af 
Parkinsons 
sygdom 

AbbVie, Parkin-
sonsforeningen 

Genoptryk af 
materiale 

Layout og tryk 
af brochure om 
avanceret be-
handling 

Donation til 
layout og gen-
optryk 

Februar 2021 - 
april 2021 

DKK 7.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 
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AbbVie Parkinsonsalli-
ancen 

AbbVie, Parkin-
sonsforeningen 

Udarbejdelse af 
hvidbog  

Beskrive udfor-
dringer med 
sygdom  

Donation til 
brug af kom-
munikations-
bureau 

December 
2021 –  
februar 2022 

DKK 180.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 

Video om Hud-
sagen 

AbbVie, Psoria-
sisforeningen 

Videoproduk-
tion 

Informations-
video om Hud-
Sagen til FSDS 
landsmøde 

Donation til 
brug af konsu-
lentfirma til 
produktion af 
video  

Februar 2021 - 
april 2021 

DKK 5.500 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 

Artikel om be-
handlingsfor-
mer 

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

Udarbejdelse af 
artikel  

Støtte til udar-
bejdelse af in-
formation vedr. 
behand-lingsfor-
mer baseret på 
interview med 
eksterne ek-
sperter 

Donation til ar-
tikelskriv-ning 
via kommuni-
kationsbureau 

Oktober 2021 - 
december 2021 

DKK 30.750 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

AbbVie 
 

Grøn stær – 
awareness 
kampagne  

AbbVie, Øjen-
foreningen 

Awareness 
kampagne og 
folkemøde-
event 

Skabe aware-
ness om 
glaukom og 
vigtighed af tid-
lig opsporing 

Donation til 
kampagne via 
kommunikati-
onsbureau 

December 
2021-  
juni 2022 

DKK 100.000 Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med samar-
bejdet. 

ALK-Abelló 
Nordic  

Høfeberkurser 
2021 

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

Økonomisk bi-
drag til afhol-
delse af høfe-
berkurser og 
de andre aktivi-
teter, der er 
forbundet her-
med. 

Samarbejdet 
har til formål, 
at ALK-Abelló 
Nordic A/S 
sponsorerer 
høfeberkurser, 
hvis mål er at 
undervise bor-
gere samt de-
res pårø-rende 
i aller-gisk 
rhinitis, herun-
der ud-redning 
og be-handling. 

ALK-Abelló 
Nordic A/S 
yder et økono-
misk bidrag til 
afholdelse af  
høfeberkurser.  
Astma-Allergi 
Danmark afhol-
der udgifterne 
videre til leve-
randører, samt 
står for pro-
jektledelse af 
det samlede 

Foråret 2021  ALK-Abelló 
Nordic A/S 
støtter med op 
til  
DKK 140.000 

Der er ikke no-
gen ikke-finan-
siel støtte i for-
bindelse med 
dette projekt.  
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projekt og er 
alene den part, 
som varetager 
kontakt med 
pressen m.m.  

ALK-Abelló 
Nordic  

Pollenkalender 
2021 

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

Økonomisk  
bidrag til de  
processer, der 
er forbundet 
med udarbej-
delse af  
pollenkalender 
2021. 

Samarbejdsaf-
talen er indgået 
med henblik 
på, at ALK-
Abelló Nordic 
A/S sponsore-
rer Astma-Al-
lergi Danmarks 
tilblivelse af 
pollenkalender 
2021. 

ALK-Abelló 
Nordic A/S 
yder et økono-
misk bidrag til 
udarbejdelse, 
layout, print, 
formidling og 
udsendelse af 
pollenkalender, 
der dækker sta-
tistik af pollen-
sæsonen gen-
nem perioden 
2011-2020. 
Astma-Allergi 
Danmark står 
for projektle-
delse af det 
samlede pro-
jekt. 
Desuden er det 
alene Astma-
Allergi Dan-
mark, der vare-
tager kontakt 
til 
presse mm. i 
forbindelse 
med udgivel-
sen. 

Foråret 2021 ALK-Abelló 
Nordic A/S 
støtter med op 
til  
DKK 100.000 
 

Der er ikke no-
gen ikke-finan-
siel støtte i for-
bindelse med 
dette projekt.  
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Amgen 
 

Disease Aware-
ness Month 

Amgen 
Patientforenin-
gen lungecan-
cer 

Oplysning om 
sygdom 

Sygdoms oplys-
ning 

Donation November 
2021 

DKK 25.000  0 

Amgen 
 
 

Annonce-
ring/standard 
pakke 
Kvartalsvis i 
deres blad 

Myelomatose 
foreningen 

Oplysninger 
om patientori-
enterede oplys-
ninger 

Livskvalitet Donation til ud-
arbejdelse af 
annonce. 

2021 DKK 50.000  0 

Amicus 
 

Support til den 
Danske Fabry 
patient for-
ening 

Amicus og 
 
Fabry pts for-
eningen 
 

Støtte til tryk-
ning af Fabry 
foreningens 
pjece, patient 
aktiviteter, Fa-
bry forenin-
gens møder og 
support til bog 
om Fabrys syg-
dom 
 

Øge viden om 
Fabry hos pati-
enter og pårø-
rende  

Amicus støt-
tede alene de af 
Fabry pt for-
ening ansøgte 
sponsorat uden 
nogen indfly-
delse på aktivi-
teterne eller 
materialerne. 
Bogen er et sa-
marbejds-pro-
jekt med flere 
andre farma-
ceutiske virk-
somheder 

2021 DKK 96.248  ingen 

Amicus 
 
 
 

Medlemskab Amicus og 
 
Sjældne Diag-
noser (SD) 

SD’s Samar-
bejds-udvalg 
(SD & med-
lemsvirk-som-
hederne her-
iblandt Ami-
cus) mødes ef-
ter behov, ty-
pisk to – tre 
gange årligt. SD 
varetager se-
kretariatsfunk-

Formålet med 
samarbejds-ud-
valget er at øge 
opmærksom-
heden om 
sjældne syg-
domme og at 
styrke de 
sjældne patien-
ters stemme. 
Det sker gen-
nem gensidig 
information og 

 2021 Kontingent på 
DKK 12.500 
 
 

ingen 
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tionen for ud-
valget. Virk-
somheder-ne 
betaler et årligt 
kontingent på 
12.500 kr. for 
at være med til 
møderne samt 
for at vedblive 
at være opdate-
ret på SDs akti-
viteter. 

samarbejde om 
problemstillin-
ger af fælles in-
teresse. 

Arvelle 
Therapeutics 

Patient speaker 
on Nordic 
Onboarding 
2021 

Epilepsi-
foreningen 
  
Specification: 
Arvelle has 
agreement 
with Epilepsi-
foreningen.  

Education/in-
ternal training 
about a patient 
case 

internal train-
ing on the dis-
ease of epilepsy 
from a patient 
perspective to 
create a deeper 
understanding 
of the value 
connected to 
our daily busi-
ness. 

Epilepsi-
foreningen – 
Provide patient 
speaker  
 
Arvelle Thera-
peutics/Ange-
lini Pharma – 
Set up meet-
ing/training for 
the whole 
Angelini 
Pharma 
Noridcs Team 

August 17th 
2021 
August 19th 
2021 

DKK 10.000  
 
This amount 
was paid di-
rectly to the 
HCP due to the 
fact that  
Epilepsi-
foreningen was 
not able to pro-
cess the pay-
ment to the pa-
tient speaker. 
 

No form of 
non-financial 
support to  
epilepsi-
foreningen or 
patient speaker 
was provided. 

Astellas 
Pharma a/s 
 
 
 

SoMe kam-
pagne om in-
kontinens 

Kontinensfor-
eningen  
 
Astellas 
Pharma a/s 

Sygdomsoplys-
ning  

Oplysning om-
kring inkonti-
nens 

Astellas yder 
økononmisk 
støtte til pro-
jektet; Konti-
nensforningen 
står for gen-
nemførelsen af 
projektet. 

Januar – De-
cember 2021 

DKK 52.000  Ingen 

Astellas 
Pharma a/s 
 

Informations-
materiale til 

Dansk Nyre-
forening 
 

Sygdomsoplys-
ning 

At øge kend-
skab til at leve 

Astellas stiller 
sygdomsmate-

Fra August 
2021 

DKK 0 På forespørgsel 
modtager for-
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brug på for-
eningens web-
site 

Astellas 
Pharma a/s 

med anaemia 
of CKD 

riale til rådig-
hed som Nyre-
foreningen vil 
bruge til for-
eningens nyre-
skole for med-
lemmer. 

eningen syg-
domsmateriale 
i digital form til 
brug på deres 
interne med-
lemswebsite  

AstraZeneca 
 
 
 

2 stk. video om 
symptomer på 
lungekræft 

AstraZeneca og 
Patientforenin-
gen Lungekræft 

Informations-
materiale 

At øge op-
mærksomhe-
den på sympto-
mer på lunge-
kræft 

Virksomheden 
stiller 2 videoer 
til rådighed for 
patientforenin-
gens hjemme-
side 

01FEB21 til 
21JAN22 

DKK 0 Virksomhedens 
ikke-finansielle 
ydelse udgør 
udlån af to vi-
deoer omkring 
symptomer på 
lungekræft. 

AstraZeneca Sponsorat af te-
lefonisk Hot-
line for med-
lemmer af Pati-
entforeningen 
Lungekræft 

AstraZeneca og 
Patientforenin-
gen Lungekræft 

Tilskud til  
oprettelse af 
Patientforenin-
gens hotline 

Formålet med 
samarbejdsaf-
talen er at 
støtte Patient-
foreningens 
hotline for pati-
enter i behand-
ling for lunge-
kræft. Hotli-
nens varet-
agere kan 
støtte patienter 
og pårørende 
ved at hjælpe 
dem med at 
svar på spørgs-
mål i forhold til 
behandling, 
vejledning, 
tolkning af syg-
domsresulta-
ter, generelle 

Virksomheden 
sponsorerer 
oprettelsen af 
hotline med 
30.000 kr. 

Marts 2021-
August 2021 

DKK 30.000 N/A 
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bekymringer 
m.v. 

AstraZeneca CLL patient in-
formations-
pjece 

AstraZeneca og 
LYLE – Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS 

Anvende mid-
lerne til udar-
bejdelse af CLL 
patient infor-
mations pjece 

Formålet er at 
støtte udarbej-
delsen af pati-
entinformati-
onspjece om 
CLL 

AstraZeneca 
støtter med be-
løb, og LYLE 
udarbejder pje-
cen 

1. juli – 
10. oktober 
2021 

DKK 11.975  N/A 

AstraZeneca Temadag for 
patienter om 
aktuelle pro-
blemstillinger 
indenfor lymfe-
kræft, CLL, 
MDS, CML, 
akutte  
leukæmier 

AstraZeneca og 
LYLE – Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS 

Anvende mid-
lerne til gen-
nemførelse af 
dagen inklusive 
streaming af 
mødet, da der 
er patienter, 
der grundet 
sygdom ikke 
ønsker at møde 
op fysisk. 
 

Formålet er at 
støtte gennem-
førelsen af te-
madagen for 
patienter 

AstraZeneca 
støtter med be-
løb, og LYLE af-
holder temada-
gen 

25SEP2021 DKK 30.000 til 
delvis dækning 
af streaming 
omkostning.  

N/A 

AstraZeneca Donation til 
Børnelungefon-
den 

AstraZeneca og 
Børnelungefon-
den 

Anvender mid-
lerne med hen-
blik på deres 
arbejde inden-
for  
forebyggelse, 
forståelse og 
behandling af 
børn og unges 
lungesyg-
domme  
via støtte til 
REHPA møde 
for lungesyge-
børn uge 42, 
2021. 
 

Donationen er 
blevet mulig 
idet Virksom-
hedens medar-
bejdere har 
gennemført in-
tern motions-
aktivitet (her af 
første del af 
”projektnavnet 
”AstraZeneca 
A/S motionerer 
og donerer”) 
med henblik på 
at rejse donati-
onsbeløbet, der 

Donation til 
Børnelungefon-
dens arbejde 
ifm. forebyg-
gelse, forstå-
else og behand-
ling af børn og 
unges lunge-
sygdomme  
via forskning 
indenfor områ-
det.  
 

1. oktober 
2021 –  
30. april 2022 

DKK 50.000 N/A 
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så gives til Bør-
nelungefon-
dens arbejde, 
som anvender 
midlerne med 
henblik på de-
res arbejde in-
denfor  
forebyggelse, 
forståelse og 
behandling af 
børn og unges 
lungesyg-
domme  
via forskning 
indenfor områ-
det.  
 

AstraZeneca Donation til Di-
abetesforenin-
gen 

AstraZeneca og 
Diabetesfor-
eningen 

Anvende mid-
lerne til børne-
familiekurser, 
forskning i dia-
betes, rådgiv-
ning samt fore-
byggelse og op-
lysning.   

Donationen er 
muliggjort qua 
virksomhedens 
medarbejdere, 
som har gen-
nemført internt 
motionsaktivi-
tet m.h.p. at 
rejse beløbet, 
der så gives til 
Diabetesfor-
eningen i for-
bindelse med 
‘Beat Diabetes - 
kampen for li-
vet' - et ind-
samlingsshow 
til fordel for 

Donationen er 
givet til Diabe-
tesforeningen 
til anvendelse 
til børnefami-
liekurser, 
forskning i dia-
betes, rådgiv-
ning samt fore-
byggelse og op-
lysning.   

14. november 
2021 

DKK 75.000 N/A 
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bl.a. Diabetes-
foreningen i 
Danmark 

AstraZeneca Konsulent-
ydelse fra MBC-
arbejdsgruppe-
medlem under 
Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tion (DBO-
MBC) 

AstraZeneca og 
DBO-MBC 

Konsulent fra 
DBO-MBC for-
tæller om egen 
erfaring med at 
leve med meta-
statisk bryst-
kræft 

Ydelsen er ef-
terspurgt 
m.h.p. at udar-
bejde videoop-
tagelser til an-
vendelse på so-
ciale medier 

Konsulenten gi-
ver en præsen-
tation, der op-
tages af virk-
somheden 

22- november 
2021- 
31. december 
2022 

DKK 9.000 N/A 

AstraZeneca  AstraZeneca og 
DBO-MBC 

Undervisning Gennemgang af 
hvem er DBO 
og hvad kan de 
kan hjælpe og 
støtte de meta-
statisk bryst-
kræft med 

Konsulenten gi-
ver en præsen-
tation på et ef-
teruddannel-
sesmøde  

14. december 
2021 

DKK 4.000 N/A 

Bayer A/S 
 

Podcast om-
kring en  
bløders liv 
anno 2020 

Bløder forenin-
gen 

Podcast 
(blev udsat i 
2020 pga.  
corona) 

Opmærksom-
hed omkring en 
bløders liv og 
udfordringer 
anno 2020 

Bayer sponso-
rer udgifter til 
tilblivelsen af 
podcasten 

 Juni 2021 DKK 74.000  Opmærksom-
hed omkring en 
bløders liv og 
udfordringer 
anno 2020 

Bayer A/S  
 
 

”Hjernen er ho-
vedsagen” 

Bayer A/S og 
Hjernesagen 
 

Medsponsor 
til Hjernesa-
gens informa-
tionskam-
pagne "Hjer-
nen er hoved-
sagen" herun-
der blodtryks-
events og  
World stroke 
day 

Fokus på fore-
byggelse af 
apopleksi gene-
relt og viden 
omkring stroke 
samt opfølg-
ning heraf. 

Bayer sponso-
rerer udvikling 
og produktion 
af trykte såvel 
som digitale 
materialer, PR-
aktiviteter og 
andre former 
for bevidsthed 
omkring Hjer-
nesagens kam-
pagne 

2021 DKK 200.000  Bred presse ge-
nerelt omkring 
stroke, herun-
der forebyg-
gelse heraf 
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Bayer A/S Synskonferen-
cen på Christi-
ansborg 

Bayer og Øjen-
foreningen 

Medsponsor 
ved Sundheds-
politisk diskus-
sion på Christi-
ansborg for 
fagfolk, em-
bedsmænd og 
patienter. 

”Skabe op-
mærksomhed 
omkring øjen-
patienters ud-
fordringer med 
rettidig opspo-
ring og behand-
ling ” 

Sponsorat går 
til foredrags-
holdere, trykt 
material, an-
noncering og 
PR  

Jan 2021 DKK 125.000  Skabe opmærk-
somhed og po-
litisk forståelse 
og opbakning 
omkring udred-
nings- og be-
handlings- 
garantien for 
øjenpatienter 

Bayer A/S Folkemødet Bayer og Øjen-
foreningen 

Medsponsor 
ved politisk de-
bat omkring 
øjensygdomme 

-At skabe op-
mærksonhed 
på synshand-
lingsplan og 
øjenpatienters 
rettigheder 

Støtten går til 
politisk debat, 
annoncering og 
foredragshol-
dere  

Juni 2021 DKK 80.000  Politisk debat 
omkring syns-
handlingsplan 
og opmærk-
somhed på 
øjenpatienters 
rettigheder 

Bayer A/S  
 

Verdens Diabe-
tesdagen 

Diabetesfor-
eningen 

Disease aware-
ness i forbin-
delse med ver-
dens Diabetes-
dagen, som bli-
ver transmitte-
ret på dansk TV 

Disease aware-
ness i forbin-
delse med ver-
dens Diabetes-
dagen 

Køb af Annonce 
Støtten går til 
forskning, råd-
givning, fore-
byggelse og op-
lysning  

November 
2021 

DKK 20.000  Disease aware-
ness 

Bayer A/S 
 
 

”Diabetes Im-
pact study” 

Diabetesfor-
eningen 

Produktion af 
digitalt materi-
ale og printed 
materiale til Di-
abetes impact 
study. 

At skabe op-
mærksomhed 
omkring tidlig 
opsporing af 
type 2 diabetes 

Støtten går til 
undervisere og 
materialeudar-
bejdelse 

Maj 2021 DKK 100.000  At skabe op-
mærksomhed 
hos omkring 
tidlig opspo-
ring af type 2 
diabetes 
 
 

Bayer A/S 
 
 

”Hjertet og Dia-
betes” 

Diabetesfor-
eningen 

Kampagne på 
Landing page 
diabetes.dk 

At skabe op-
mærksomhed 
på sammen-
hængen mel-
lem diabetes og 
hjertesygdom 

Støtten går til 
udarbejdes af 
materiale, både 
print og digital 

Juni 2021 DKK 50.000  Opmærksom-
hed på sam-
menhængen 
mellem diabe-
tes og hjerte-
sygdom 
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Bayer A/S 
 
 

Patienthånd-
bog 

Patientforenin-
gen Lungekræft 

Patienthånd-
bog 

At skabe op-
mærksom på 
sammenhæn-
gen mellem 
CAT (cancer as-
socieret throm-
bose) hos lun-
gekræftpatien-
ter 

Støtten går til 
at opdatere ka-
pitel i håndbo-
gen for patien-
ter omkring 
cancer associe-
ret thrombose. 

September 
2021 

DKK 50.000  At skabe op-
mærksom på 
sammenhæn-
gen mellem 
CAT (cancer as-
socieret throm-
bose) hos lun-
gekræftpatien-
ter 
 
 
 

BioCryst Ire-
land Limited 
 
 

2021 Scandina-
vian Confer-
ence by HAE 
Scandinavia 

HAE Scandina-
via 
 
BioCryst Ire-
land Limited 

Sponsorship of 
the 2021 Scan-
dinavian Con-
ference by HAE 
Scandinavia. 
 
3 x full delegate 
packages for 
BioCryst em-
ployees 

HAE Scandina-
via to educate 
patients, care-
givers, and 
healthcare pro-
fessionals 
about the 
power of 
prophylactic 
treatment and 
care  

2021 Scandina-
vian Confer-
ence by HAE 
Scandinavia. 
 
HAE Scandina-
via organised 
and hosted the 
conference  
 

12-14  
november 
2021 

DKK 200.000 N/A 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 
 

Cykelnerven 
2021 

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

Støtte til forsk-
ning 

Samarbejdet er 
et sponsorat, 
hvor Biogen 
yder støtte til 
Cykelnerven 
2021. Støtten 
går til forsk-
ning indenfor 
sclerose. Cykel-
nerven er Dan-
marks hårdeste 

”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 

Samarbejdet 
blev afsluttet 
den 19. sep-
tember 2021, 
hvor Cykelner-
ven blev afslut-
tet 

Biogen sponso-
rerer Cykelner-
ven med  
DKK 25.000 
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velgørenheds-
event som fin-
der sted en 
gang årligt, og 
støttes af flere 
virksomheder 

findes på hjem-
mesiden 
https://www.c
ykelnerven.dk/ 
Biogen bliver 
nævnt som 
sponsor til Cy-
kelnerven. 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 
 

You Go Girl 
2021 

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

Støtte til forsk-
ning 

Samarbejdet er 
en aftale, hvor 
Biogen køber 
25 startpakker 
til You Go  
Girl event 
2021. 
Overskuddet 
går til forsk-
ning indenfor 
sclerose. You 
Go Girl er en 
årlig event – gå 
for en verden  
uden sclerose - 
som støttes af 
flere virksom-
heder.  
Yderligere in-
formation kan 
findes på Scle-
roseforenin-
gens hjemme-
side:  
www.sclerose-
forenin-
gen.dk/you-go-
girl. 

”Sclerosefor-
eningen” står 
for at arran-
gere eventet, 
og Biogen har 
købt 25 start-
pakker. 

Samarbejdet 
blev afsluttet 
den 31. maj 
2021. 

Biogen har 
købt startpak-
ker for i alt 
DKK 6.000 

 



14 
 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 
 
 

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

Støtte til pro-
jektet; OKMS 
 
 

Samarbejdet 
hvor Biogen 
yder støtte til 
OKMS, er en di-
gital livstil-
splatform der 
skal give men-
nesker  
med  
sclerose mulig-
hed for at spille 
en aktiv og po-
sitiv rolle i de-
res egen syg-
domsudvikling. 
Støtten går til 
fase  
1 af projektet, 
som er udvik-
ling af indhold 
til OKMS Livs-
stilunivers 

”Sclerosefor-
eningen” står 
for at udvikle 
indhold til plat-
formen, og Bio-
gen bidrager 
med økono-
misk støtte. 

Samarbejdet 
blev afsluttet 
den 31. decem-
ber 2021. 

Biogen har bi-
draget med 
DKK 60.000 

 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 
 

Demenskonfe-
rence 2021 

Biogen (Den-
mark) A/S, Alz-
heimerforenin-
gen 

Partner-
skab/Samar-
bejde 

Afholde konfe-
rence om de-
mens for  
beslutningsta-
gere og fagfolk 
for at drøfte be-
hovet for at op-
timere demens-
indsatsen i 
Danmark 

Samarbejde om 
planlægning og 
afholdelse af en 
national De-
menskonfe-
rence 

1. april – 30. 
november 
2021. 

N/A Parterne har 
bidraget til 
samarbejdet 
med ideer, vi-
den, rådgivning 
og oplægshol-
dere til konfe-
rencen. 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 
 

Demenskonfe-
rence 2021 

Biogen (Den-
mark) A/S, På-
rørende i Dan-
mark 

Partner-
skab/Samar-
bejde 

Afholde konfe-
rence om de-
mens for  
beslutningsta-
gere og fagfolk 

Samarbejde om 
planlægning og 
afholdelse af en 

1. april – 30. 
november 
2021. 

N/A Parterne har 
bidraget til 
samarbejdet 
med ideer, vi-
den, rådgivning 
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for at drøfte be-
hovet for at op-
timere demens-
indsatsen i 
Danmark 

national De-
menskonfe-
rence 

og oplægshol-
dere til konfe-
rencen. 

Biogen (Den-
mark) A/S 
 
 

Demenskonfe-
rence 2021 

Biogen (Den-
mark) A/S, Æl-
dresagen 

Partner-
skab/Samar-
bejde 

Afholde konfe-
rence om de-
mens for  
beslutningsta-
gere og fagfolk 
for at drøfte be-
hovet for at op-
timere demens-
indsatsen i 
Danmark 

Samarbejde om 
planlægning og 
afholdelse af en 
national De-
menskonfe-
rence 

1. april – 30. 
november 
2021. 

N/A Parterne har 
bidraget til 
samarbejdet 
med ideer, vi-
den, rådgivning 
og oplægshol-
dere til konfe-
rencen. 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

”Hjernen er ho-
vedsagen“ 

Hjernesagen 
Blekinge Boule-
vard 2  
2630 Taastrup 

Oplysnings-
kampagne 

Støtte Patient-
foreningens 
kampagne i 
2021 som er et 
led i Patientfor-
eningens fler-
årige kam-
pagne 2017-
2021, 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 

2021 DKK 30.000  Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Diabetesdebat 
på Folkemødet 
2021 

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

Debatmøde At viderebringe 
budskabet om 
ulighed og fore-
byggelse af føl-
gesyg-
domme/mul-
tisygdom fra 

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

Juni 2021 DKK 48.200 Ingen 
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den Nationale 
Handlingsplans 
fokusområde: 
”Flere med en 
velreguleret di-
abetes” til et 
essentielt fokus 
for den kom-
mende sund-
hedsreform. 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Diabetes Im-
pact Study 

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

Registerstudie Støtte til ’Dia-
betes Impact 
Study’, der skal 
beskrive hvad 
Type 2-diabe-
tes koster det 
danske sam-
fund gennem 
en analyse af 
de T2D relate-
rede samfunds-
økonomiske 
omkostninger i 
dag samt en 
etablering af en 
årlig opdate-
ring af tallene 

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

April 2021 – 
februar 2022 

DKK 145.000 Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Oplysnings-
kampagne om 
diabetes og 
hjertekarsyg-
dom i 2021 

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

Oplysnings-
kampagne 

Støtte patient-
foreningens 
landsdækkende 
oplysnings-, fo-
rebyggelses- og 
opsporingsind-
sats i 2021, 
som er målret-
tet personer 
med diabetes, 

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

Maj –  
december 2021 

DKK 50.000 Ingen 
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der er i risiko-
gruppen for at 
have hjerte-
kar-sygdomme 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

International 
Skleroder-
midag og gene-
ralforsamling 

Sklerodermi-
foreningen 

Sygdomsoplys-
ning 

Økonomisk 
støtte til  
afholdelse af 
International 
Skleroder-
midag og pati-
entforeningens 
generalforsam-
ling 

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

Jul –  
december 2021 

DKK 59.466  Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Diabetesfor-
eningens op-
sporings- og fo-
rebyggelses-
kampagne ifm 
FNs Verdens 
Diabetesdag 
den 14.11.2021 

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

Oplysnings-
kampagne 

Diabetesfor-
eningen ønsker 
at oplyse om ri-
sikoen for at 
have/udvikle 
type 2-diabetes 
for at opspore 
flere i højrisi-
kogrupperne 
og dermed un-
derstøtte, at 
flere kommer i 
rettidig be-
handling eller 
iværksætter 
livsstilsændrin-
ger for at fore-
bygge sygdom-
men og følge-
sygdommene 

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

November 
2021 

DKK 150.000 Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Verdens Psori-
asisdag 2021 

Psoriasisfor-
eningen  
Blekinge Blvd. 
2  

Oplysnings-
kampagne 

Økonomisk 
støtte til aktivi-
teter til gavn 
for psoriasis 

Boehringer In-
gelheim: Øko-
nomisk støtte. 

Oktober 2021 DKK 25.000 Ingen 
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2630 Taastrup patienter og 
pårørende i 
forbindelse 
med Verdens 
Psoriasisdag 
2021 

Patientforenin-
gen: Ansvarlig 
for aktivite-
terne 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Efteruddan-
nelse for syge-
plejersker 

Lungeforenin-
genStrandbou-
levarden 49 
2100 Køben-
havn Ø  
 

Konsulent-
ydelse  

En repræsenta-
tion fra Lunge-
foreningen er 
moderator ved 
et heldagsmøde 

Boehringer In-
gelheim: An-
svarlig for mø-
det 
Patientforenin-
gen: Moderator 

Oktober 2021 DKK 10.000 Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Diabeteskam-
pen (et indsam-
lingsshow til 
fordel for Dia-
betesforenin-
gen) 

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

Sygdomsoplys-
ning 

Økonomisk 
støtte til Diabe-
tesforeningens 
arbejde med 
f.eks.  
børnefamilie-
kurset 

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

November 
2021 

DKK 20.000 Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Kroniske Influ-
encers vol. 2  

Kroniske Influ-
encers  
Kirkebakke 23  
7400 Herning 

Landsdæk-
kende mar-
kedsførings-
kampagne 

Fremme kend-
skabet til pati-
entforeningen 
for at kunne 
hjælpe så 
mange kroni-
kere som mu-
ligt.  

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

December 
2021 –  
december 2022 

DKK 50.000 Ingen 

Boehringer In-
gelheim Dan-
mark A/S 

Lungesyge 
børn 

Lungeforenin-
gen 
Strandboule-
varden 49 
2100  
København Ø  
 

Kampagne Økonomisk 
støtte til afhol-
delse af mø-
der/netværk 
for lungesyge 
børn, hvor for-
målet er at op-
lyse om syg-
dommen og 

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

December 
2021 

DKK 20.000 Ingen 
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vejlede i, hvor-
dan børn lever 
med en lunge-
sygdom. Endvi-
dere er formå-
let at styrke 
sammenholdet 
og fællesskabet 
for familier 
med lungesyge 
børn. Støtten 
går bl.a. til T-
shirts til bør-
nene. 

Bristol Myers 
Squibb Dan-
mark 
 
 

Cykelnerven 
 

Sclerose- 
foreningen og 
BMS 

Sponsorat Sclerose- 
foreningens 
indsamlings-
event 
https://www.cy-
kelnerven.dk/ 
 

Sclerose- 
foreningen står 
for alle aktivi-
teter 

2021 DKK 42.000   

Bristol Myers 
Squibb Dan-
mark 
 
 

OKMS 
 

Sclerose- 
foreningen og 
BMS 

Sponsorat Etableringen af 
https://okms.d
k/ 

Sclerose- 
foreningen står 
for alle aktivi-
teter 

2021 DKK 60.000  

Bristol Myers 
Squibb Dan-
mark 
 
 
 

You Go Girl 
 

Sclerose- 
foreningen og 
BMS 

Sponsorat Scleroseforen-
ingens indsam-
lings-event You 
Go Girl 
https://www.c
ykelnerven.dk/ 

Sclerose- 
foreningen står 
for alle aktivi-
teter 

2021 DKK 15.000  

Bristol Myers 
Squibb Dan-
mark 
 
 

Nationale mo-
dermærke-
kræftdage 
2021 

Patient- for-
eningen Mo-
dermærke-
kræft 

Sponsorat Foreningens 
medlemmer får 
mulighed for at 
opleve en 
række oplæg 

Patient- for-
eningen Mo-
dermærke-
kræft står for 
alle aktiviteter 

2021 DKK 100.000  

https://www.cykelnerven.dk/
https://www.cykelnerven.dk/
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 relateret til me-
lanom 

Bristol Myers 
Squibb Dan-
mark 
 
 
 

Patienthånd-
bog 

Patient-for-
eningen Lunge-
kræft 

Sponsorat Opdatering og 
tryk af håndbog 
til patienter 
med lunge-
kræft 

Patientforenin-
gen Lungekræft 
står for alle ak-
tiviteter 

2021 DKK 165.000  

Chiesi Pharma 
AB 
 
 

Bog om Fabrys 
sygdom 

Chiesi og Fabry 
patientforenin-
gen 
 

Sponsorat Skabe større 
kendskab til 
Fabrys sygdom 
i Danmark 

Foreningen dri-
ver projektet, 
og Chiesi spon-
sorerer sam-
men med andre 
farmaceutiske 
virksomheder 
med medicin til 
Fabrys sygdom 

Q1 2021 DKK 50.054  NA 

Chiesi Pharma 
AB 
 
 

Fabry Patient 
Advisory Board 

Chiesi og Fabry 
Patientforening 
 

Honorar for 
deltagelse i mø-
det 

For Chiesi at 
undersøge mu-
lighederne for 
at udvikle in-
forma-
tion/støtte til 
patienterne un-
der hensynta-
gen til de øn-
sker, der blev 
udtrykt under 
advisory board 
2020 

Patientforenin-
gen deltager 
med to repræ-
sentanter i  mø-
det. Disse vil 
hjælpe Chiesi 
med at forstå, 
hvilke projek-
ter / projekter 
der kan gavne 
patienterne 
mest. 

9. september 
2021 
 

3000 DKK NA 

CSL Behring 
AB  

Collaboration 
Project 

CSL Behring AB  
 
Alfa-1 forenin-
gen, Denmark 

Nordisk möte 
sommer 2021.  
 
2 major Infor-
mation mee-
tings. 
 

To secure 
knowledge and 
exchange of ex-
periences of 
Alfa-1 disease 
among pa-
tients, HCPs 

CSL Behring AB 
will support 
the activities fi-
nancially, 
whereas plan-
ning and execu-
tion will be 

2021-01-10 – 
2021-12-31 

DKK 40.800   
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and Danish so-
ciety by sup-
porting activi-
ties 

done by the 
Alfa-1 
foreningen in 
Denmark 
 

CSL Behring AB 
 
 

Collaboration 
Project 

CSL Behring AB  
 
Danmarks Blø-
derforening 

Support a 
study that will 
measure life 
quality among 
Danish patients 
with bleeding 
disorder 

To secure 
knowledge and 
exchange of ex-
periences of 
bleeding disor-
ders among pa-
tients, HCPs 
and Danish so-
ciety by sup-
porting activi-
ties 

CSL Behring AB 
will provide fi-
nancial sup-
port, and  
Danmarks 
Bløderforening 
will be respon-
sible for the 
study 

2021-08-01- 
2022-09-31 

DKK 45.657   

CSL Behring AB 
 
 

Collaboration 
Project 

CSL Behring AB  
 
HAE Scandina-
via 

HAE Scandina-
via conference 
in Copenhagen, 
Demark and 
celebration of 
HAE Scandina-
via´s 20th anni-
versary 

Purpose of the 
conference is to 
educate pa-
tients and care 
givers about 
the power of 
prophylactic 
treatment and 
care – a para-
digm shift.  

CSL Behring AB 
will support 
the activities fi-
nancially, 
whereas plan-
ning and execu-
tion will be 
done by the 
HAE Scandina-
via 
 

2021-05-31- 
2021-11-31 

DKK 200.000   

CSL Behring Ab 
 

Collaboration 
Project 

CSL Behring AB  
 
HAE Scandina-
via 

Support the fol-
lowing activi-
ties  
1.  Emergency 
Room Poster 
2. Virtual Meet-
ing 
3. Meet and 
Greet 
4. HAE trackR 

Support activi-
ties to improve 
the support for 
HAE patients 
around Scandi-
navia. 
 

CSL Behring AB 
will support 
the activities fi-
nancially, 
whereas plan-
ning and execu-
tion will be 
done by the 
HAE Scandina-
via 

2021-04-15- 
2021-12-31 

DKK 71.000   
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CSL Behring 
ApS 
 

Informations-
materiale 

CSL Behring 
ApS 
 
Immun Defekt 
Foreningen 

Informations- 
materiale 

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

CSL Behring 
ApS giver øko-
nomisk støtte 
til foreningen 
Immun Defekt 
Foreningen. 
 
Immun Defekt 
Foreningen an-
vender støtten 
til at udarbejde 
oplysende og 
uafhængigt in-
formationsma-
teriale til brug 
for medlem-
mer, potentiel-
ler medlemmer 
og almenheden, 

1 gang økono-
misk støtte re-
lateret til vi-
densdeling. 

 
 

DKK 4.250  

CSL Behring 
ApS 
 
 
 

Uafhængigt op-
lysningsmateri-
ale til IDF Nyt 

CSL Behring 
ApS 
 
Immun Defekt 
Foreningen 

Uafhængigt op-
lysningsmateri-
ale til IDF Nyt 

Formålet er 
støtte med uaf-
hængigt oplys-
ningsmateriale 
om plasma og 
immunglobulin 
under COVID-
19 epidemien 
til brug for 
medlemmer, 
potentielle 
medlemmer og 
almenheden. 

CSL Behring 
ApS giver øko-
nomisk støtte 
til foreningen 
Immun Defekt 
Foreningen. 
 
Immun Defekt 
Foreningen an-
vender støtten 
til at udarbejde 
oplysende og 
uafhængigt in-
formationsma-
teriale til brug 
for medlem-

1 gang økono-
misk støtte re-
lateret til vi-
densdeling 
blandt med-
lemmer, poten-
tielle medlem-
mer og almen-
heden. 

DKK 7.500  
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mer, potentiel-
ler medlemmer 
og almenheden, 

Daichi Sankyo 
Nordics 
 
 
 

Patient insight 
meeting DBO  
 

DBO and 
Daiichi Sankyo 
Nordics 

Patient insight 
meeting:  Pa-
tient group in-
terviews 

To provide an 
insight into 
MBC patients' 
needs 

Interviewed by 
3rd partner, 
and not in di-
rect contact 
with Daiichi 
Sankyo 

01.12-20 – 
14.01.21 

DKK 6000  

Daichi Sankyo 
Nordics 
 
 
 

Patient lecture DBO and 
Daiichi Sankyo 
Nordics 

Internal educa-
tion 

Living with 
mBC 

The patient 
gave an inter-
nal presenta-
tion 

19.01.21 DKK 2000  

Daichi Sankyo 
Nordics 
 
 

Patient insight 
meeting DBO 

DBO and 
Daiichi Sankyo 
Nordics 

Individual Pati-
ent interviews 

To provide an 
insight into 
MBC patients' 
considerations 
and behaviours 
in relation to 
knowledge re-
trieval 

Interviewed by 
3rd partner, 
and not in di-
rect contact 
with Daiichi 
Sankyo 

01.07.21- 
01.08.21 

DKK 7500  

Daichi Sankyo 
Nordics 
 
 
 

LinkedIn Video DBO and 
Daiichi Sankyo 
Nordics 

Interview and 
filmed for Lin-
kedIn video 

mBC Disease 
Awareness 

Interviewed 
and filmed by 
3rd partner. 

Oktober 21 DKK 4.400  

Eli Lilly Dan-
mark  

Psoriasisfor-
eningen patient 
video  

Eli Lilly Dan-
mark  
  
Psoriasisfor-
eningen  

Sponsorat  Støtte til pati-
ent video   

Psoriasisfor-
eningen laver 
patient video 
Eli Lilly Dan-
mark giver 
støtte  

November 
2020 – 
December 
2020  

DKK 56.250  N/A  

Eli Lilly Dan-
mark  

Psoriasisfor-
eningen forbe-
redelse og 
kampagne ifm. 

Eli Lilly Dan-
mark  
  

Sponsorat  Støtte til pati-
ent video   

Psoriasisfor-
eningen laver 
patient video 

November 
2020- Decem-
ber 2020  

DKK 125.000  N/A  
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World Psoria-
sis  
Day 2020  

Psoriasisfor-
eningen  

Eli Lilly Dan-
mark giver 
støtte  

Eli Lilly Dan-
mark  

Atopisk Eksem 
Forening Pati-
ent video samt 
SoMe kam-
pagne  

Eli Lilly Dan-
mark  
  
Atopisk Eksem  
Forening  

Sponsorat   Støtte til pati-
ent video for  
opmærksom-
hed  
og fokus på 
psoriasis  

Atopisk Eksem 
Forening laver 
patient video 
og SoMe-ind-
hold til kam-
pagne  
Eli Lilly Dan-
mark giver 
støtte  

August 2020-   
December 
2020  

DKK 56.250  N/A  
  

Eli Lilly Dan-
mark  

Psoriasisfor-
eningen  
patient  
opmærksom-
hed kampagne  

Eli Lilly Dan-
mark  
  
Psoriasisfor-
eningen  

Sponsorat  Støtte til at ko-
ordinere pro-
jektet, samt ud-
vikle videoer 
og SoMe ind-
hold  

Psoriasisfor-
eningen laver 
kampagnen  
Eli Lilly Dan-
mark giver 
støtte  

December 
2019  
–   
December 
2020  

DKK 150.000  N/A  

Eli Lilly Dan-
mark  
  

Psoriasisfor-
ening ens Pso 
aktiviteter 1. 
halvår 2021  

Eli Lilly Dan-
mark Psoriasis-
forening en  

Sponsorat  Støtte til  
aktiviteter i 
forbindelse 
med forenin-
gens 50-års ju-
bilæum, samt 
til støtte af 
større  
opmærksom-
hed  
på psoriasis og 
relaterede der-
matologiske 
sygdomme, 
samt fremme 
samarbejde på 
tværs af der-
matologiske 
sygdomme og 

Eli Lilly giver  
støtte til psori-
asisforening 
ens aktiviteter i 
2021, ifm. for-
eningens 50-
års jubilæum., 
herunder work-
shop og White 
book 

Januar 2021 – 
Juni 2021  

DKK 35.000  N/A  
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patientorgani-
sationer 

Eli Lilly Dan-
mark  
  

HudSagen vi-
deo  

Eli Lilly Dan-
mark   
  
Hudsagen  

Sponsorat  Støtte til  
HudSagen til 
udvikling af vi-
deo. Video med 
klip fra positi-
onspapir samt 
citater fra 
HudSagens 
mærkesager og 
visioner  

HudSagen laver 
video til brug 
ved virtuelt 
årsmøde for 
Fagligt Selskab 
for  
Dermatologi-
ske  
Sygeplejersker  

12. mar. 2021  DKK 5.000  N/A  

Eli Lilly Dan-
mark  
  

Støtte til at 
HudSagen til 
forberedelse 
samt afholdelse 
af conference 
på  
Christiansborg 
i  
Q3/Q4 2021  

Eli Lilly Dan-
mark   
  
HudSagen  

Sponsorat  Støtte til forbe-
redelse af con-
ference, invita-
tioner, afhol-
delse samt PR 
under og efter.  

HudSagen står 
for udarbej-
delse af tiltag 
sammen  
med Rud  
Pedersen for at 
få mere politisk  
kendskab til  
hudsygdomme 
og opmærk-
somhed.  
  
  
  

Juni –  
december 2021  

DKK 50.000  N/A  

Eli Lilly Dan-
mark  

Støtte til at få  
atopisk eksem 
på den poliske 
dagsorden ifm 
regionsvalg 
2021  

Eli Lilly Dan-
mark   
  
Atopisk Eksem  
Forening  

Sponsorat  Støtte til  
workshops, vi-
deo, facebook 
præsentation af 
film og survey, 
valgmøder m.m 

Atopisk eksem 
forening står 
for  
udarbejdelse af 
tiltag til at få  
atopisk eksem 
på den politi-
ske dagsorden  
 

August –  
december 2021  

DKK 75.000  N/A  
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Eli Lilly Dan-
mark  

  Eli Lilly Dan-
mark   
  
Hudsagen  

  Støtte til virtual 
stand til konfe-
rence på Chri-
stiansborg i  
december 2021  

Virtuel stand til 
at skabe op-
mærksomhed 
omkring det 
dermatologiske 
område  

November – 
december 2021  

DKK 15.000  N/A  

Ferring Læge-
midler A/S 

Et menings-
fuldt liv med el-
ler uden børn 

Fonden Ferti-
lity Care 

Rådgivning og 
støtte til mænd 
og kvinder i 
forbindelse 
med fertilitets-
behandling. 

Formålet med 
donationen er 
at løfte arbej-
det med gratis 
rådgivning og 
støtte til mænd 
og kvinder i 
forbindelse 
med fertilitets-
behandling. 

Donation til ar-
bejde (informa-
tionsmateriale) 
med rådgivning 
og støtte til 
mænd og kvin-
der i forbin-
delse med ferti-
litetsbehand-
ling 

1 marts 2021–
31 december 
2021 

DKK 50.000 N/A 

Gilead Sci-
ences Den-
mark 
 
 
 

Produce a pod-
cast series  

Gilead Sciences 
Denmark and 
Brugernes 
Akademi 

Grant to sup-
port generation 
of a podcast se-
ries on chal-
lenges in find-
ing and treat-
ing people in-
fected with 
HCV 

Produce a pod-
cast series of at 
least 5 epi-
sodes. 
 
 

Gilead pro-
vided a finan-
cial grant to 
Brugernes 
Akademi 

Oktober –  
december 2021 

DKK 30.000 N/A 

GlaxoSmith-
Kline (GSK) 
Pharma 
 

Åndenødskort 
– Grafisk ar-
bejde og distri-
bution 

GSK Pharma og 
Lungeforenin-
gen, Strand-
boulevarden 49 
b-8 
2100 Kbh Ø 

Ikke-finansiel 
støtte til udar-
bejdelse og di-
stribution af 
piece om ånde-
nød 

Åndenødskor-
tet skal hjælpe 
patienter i dag-
ligdagen og 
skabe tryghed 

GSK håndterer 
følgende 
services og af-
holder alle ud-
gifter i forbin-
delse med lay-
out, tryk og di-
stribution 
Lungeforenin-
gen udarbejder 
følgebrev 

2021 N/A GSK håndterer 
følgende 
services og af-
holder alle ud-
gifter i forbin-
delse med føl-
gende aktivite-
ter i 2021: 
grafisk layout, 
tryk samt di-
stribution af 
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åndenødskorte 
til HCP’er 
Estimeret 
værdi: 
DKK 99.070  

GlaxoSmith-
Kline (GSK) 
Pharma 
 
 

Bogprojektet 
”AT BLIVE 
GAMMEL MED 
HIV” 

GSK Pharma og 
AIDS-fondet 

Støtte til udgi-
velse af bog 
Disease aware-
ness kampagne 

Bearbejdning 
af oplevelser, 
oplysning til 
sundhedsper-
soner og offent-
ligheden om 
HIV 

GSK yder finan-
siel støtte til 
udarbejdelse, 
redigering og 
tryk af bog 

2021 DKK 200.000 N/A 

GlaxoSmith-
Kline (GSK) 
Pharma 
 
 

Pressekam-
pagne og spør-
geskema-un-
dersøgelse 

GSK Pharma og  
HIV Danmark 

Presse / 
Disease aware-
ness kampagne 

Øge kendska-
bet til HIV, re-
ducere stigma-
tisering  
 

GSK yder finan-
siel støtte til 
presseindsats 
og spørgeske-
maundersø-
gelse via eks-
terne partnere 
yougov og Ef-
fector 

2021 DKK 125.670 N/A 

Grifols Nordic 
AB 
 
 
 

Udvikling af nyt 
website  

Grifols Nordic 
AB  
Alfa-1 Forenin-
gen i Danmark  

Udviklingsar-
bejde for ny 
website: Alfa-
1.dk  

Donation til del 
af udviklingsar-
bejdet for ny 
website: Alfa-
1.dk  

Donation til 
brug for web-
udviklingsbu-
reau.  

Januar 2021 – 
juni 2021 

DKK 23.160  Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med dona-
tionen. 

Grifols Nordic  
 
 
 

Medlemsmøde  Grifols Nordic 
AB  
Alfa-1 Forenin-
gen i Danmark 

Årligt patient-
møde i forenin-
gen  

Til dækning af 
del af udgif-
terne for pati-
entmøde.  

Donation til 
brug for udgif-
ter til 2,5 dages 
patientmøde.  

Juni 2021  DKK 74.600  Der er ingen 
ikke-finansiel 
ydelse forbun-
det med dona-
tionen. 

Grünenthal 
Danmark ApS 
 
 

Medlems- 
weekend 

Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Afholdelse af 
medlems- 
weekend 

Støtte afhol-
delse af med-
lems- 
weekend i 
2021 

GRT donerer 
støtte til afhol-
delse af med-
lems- 
weekend 

5. – 6. juni 
2021 

Udskydelse af 
projekt fra slut 
2019. Kontrakt 
& beløb indbe-
rettet ifm. 2019 
indberetning 

N/A 
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Grünenthal 
Danmark ApS 
 
 
 

Lægedage 2021 Foreningen af 
Kroniske Smer-
tepatienter, 
FAKS 

Deltagelse i 
Lægedage  

Støtte FAKS’ 
deltagelse på 
Lægedage 2021 

GRT donere 
støtte til delta-
gelse på Læge-
dage 2021 

Uge 46 Udskydelse af 
projekt fra slut 
2019. Kontrakt 
& beløb indbe-
rettet ifm 2019 
indberetning 

N/A 

H. Lundbeck 
A/S 
 
 

Team Rynkeby Team Rynkeby 
Fonden 

Donation Recipient is a 
Danish Founda-
tion running a 
European char-
ity cycling team 
(Team Ryn-
keby) that cy-
cles to Paris 
every year to 
raise money for 
children with 
critical ill-
nesses and 
their families. 

Lundbeck do-
nates on behalf 
of employee 
who partici-
pates in the 
event 

Marts –  
december 2021 

DKK 5.000 N/A 

H. Lundbeck 
A/S 
 
 

Team Rynkeby Team Rynkeby 
Fonden 

Donation Recipient is a 
Danish Founda-
tion running a 
European char-
ity cycling team 
(Team Ryn-
keby) that cy-
cles to Paris 
every year to 
raise money for 
children with 
critical ill-
nesses and 
their families. 

Lundbeck do-
nates on behalf 
of employee 
who partici-
pates in the 
event 

Marts –  
december 2021 

DKK 5.000  N/A 

H. Lundbeck 
A/S 
 

Cykelnerven Sclerosefor-
eningen 

Donation Recipient has 
asked 
Lundbeck for a 

Lundbeck do-
nates on behalf 
of employee 

Marts –  
december 2021 

DKK 2.500  N/A 
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donation in 
connection 
with the biking 
event Cykel-
nerven for the 
purpose of 
providing a do-
nation to Re-
cipient’s re-
search activi-
ties 

who partici-
pates in the 
event 

H. Lundbeck 
A/S 
 

Don´t Fear the 
Weird Film 
Festival 

Foreningen 
Outsideren 

Sponsorship Receiver has 
asked 
Lundbeck to 
support the 
“Don’t Fear the 
Weird”-
Filmfestival 

The support 
provided by 
Lundbeck will 
be used for the 
facilitation of 
workshop and 
pro-duction of 
videos for the 
Filmfestival 

Oktober 2021 DKK 25.000  N/A 

H. Lundbeck 
A/S 
 

Support for sui-
cide prevention 
counselling 

Livslinien Donation Recipient has 
asked 
Lundbeck for a 
donation for 
the purpose of 
supporting the 
continued op-
eration of the 
Recipient’s sui-
cide prevention 
counselling 

Lundbeck sup-
ports Livslinien 
financially so 
they can recruit 
and train more 
counsellors 

November 21 – 
december 22 

DKK 100.000  N/A 

lnstitut Pro-
duits Synthese 
(IPSEN) AB 
 
 

Patientun-
dersökning 

NetPa   Patientun-
dersökning an-
gående 
kunskap om 
den egna sjuk-

Att utöka 
kunskapen om 
patienternas 
egna kunskap-
sinhämting och 
deltagande i sin 

Svara på frågor 
om sin sjuk-
domskunskap 
och sjuk-
domsupple-
velse. 

April 2020-
april 2021 

DKK 20.000, 
skall täcka att 
ge input på un-
dersökningen, 
granska och ad-
ministrera 

Lägga till frågor 
om den egna 
organisationen  
Ta del av resul-
tat  
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domen och me-
dicineringen, 
upplevelse av 
sin sjukdom 
samt prefferen-
ser för att ta 
emot kunskap 
och medicinad-
minstrering 

egen medicine-
ring. Syftet är 
att rikta 
kunskap-
shöjande akti-
viteter i rätt ka-
naler. 

utskick via pa-
tientförenin-
gens adressre-
gister 

Janssen-Cilag 
A/S 
 

World Psoria-
sis Day 2021 

Janssen-Cilag 
A/S og Psoria-
sisforeningen 

Sponsorat til 
kampagneakti-
viteter 

Støtte til aktivi-
teter i forbin-
delse med 
World Psoria-
sis Day. 

Janssen-Cilag 
A/S yder øko-
nomisk støtte 
til aktivite-
terne, som Pso-
riasisforenin-
gen gennemfø-
rer. 
 

Oktober 2021 DKK 50.000 N/A 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 

Survey om livet 
med depres-
sion 

Janssen-Cilag 
A/S og Depres-
sionsforenin-
gen 

Konkret pro-
jekt 

Gennemføre 
survey om livs-
kvalitet mv. 
blandt patien-
ter, som lider af 
depression. 

Janssen-Cilag 
A/S finansierer 
undersøgelsen, 
som Depressi-
ons-foreningen 
gennemfører 
blandt sine 
medlemmer. 
 

Q1 2021 DKK 52.312 N/A 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 

Folkemøde 
MØN 2021 

Janssen-Cilag 
A/S og Colitis 
Crohn Forenin-
gen 

Sponsorat Støtte til for-
eningens delta-
gelse i Folke-
møde MØN 
2021. 

Janssen-Cilag 
A/S yder øko-
nomisk støtte 
til foreningens 
deltagelse i Fol-
kemøde MØN. 

August 2021 Max. DKK 
13.950  

N/A 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 

Animationsfilm 
om Depression 

Janssen-Cilag 
A/S og Depres-
sionsforenin-
gen 

Sponsorat Støtte til at ud-
vikle og produ-

Janssen-Cilag 
A/S yder øko-
nomisk støtte 
til projektet, 

Q3-4 2021 DKK 30.000 N/A 
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cere animati-
onsfilm om de-
pression. 

som Depressi-
ons-foreningen 
gennemfører. 
 

Janssen-Cilag 
A/S 
 
 
 

World IBD Day 
2021 

Janssen-Cilag 
A/S og Colitis 
Crohn Forenin-
gen 

Konkret aktivi-
tet 

Patient-ambas-
sadør på World 
IBD Day. 

Deltagelse af 
Patient-ambas-
sadør i video-
film i forbin-
delse med Ver-
dens IBD Dag. 
Patient-ambas-
sadøren har 
delt sin viden 
om livet med 
IBD. 

Maj 2021 DKK 0 Colitis Crohn 
Foreningen har 
mulighed for at 
linke til video-
film på dens 
hjemmeside og 
andre sociale 
medier. 
 

Janssen-Cilag 
A/S  
 

PAH-årsmøde Janssen-Cilag 
A/S og PAH Pa-
tientforeningen 
Danmark 
 

Sponsorat Støtte til års-
møde 

Janssen-Cilag 
A/S yder øko-
nomisk støtte 
til mødet. 

11.-12 
september 
2021 

DKK 30.000 N/A 

Janssen-Cilag 
A/S  
 
 
 

Workshop om 
prostatakræft 

Janssen-Cilag 
A/S og PROPA 
 

Konkret aktivi-
tet 

Input/bidrag til 
policy paper i 
forbindelse 
med rund-
bordsmøde om 
prostatakræft 

Janssen-Cilag 
afholder work-
shop om pro-
statakræft med 
repræsentation 
fra PROPA 

9. august 2021 DKK 0 PROPA har 
selvstændigt 
mulighed for at 
arbejde videre 
med temaer, 
som blev iden-
tificeret på 
workshoppen 
og som giver 
værdi for deres 
medlemmer. 

Janssen-Cilag 
A/S  
 

Produktion af 
MWH magasin 

Janssen-Cilag 
A/S og Selskab 
for Mænds 
Sundhed 
 

Sponsorat Støtte til pro-
duktion af 
MHW magasin  
2021 
 

Janssen-Cilag 
A/S yder øko-
nomisk støtte 
til produktion 
af MWH maga-
sin. 

2. juni 2021 DKK 59.800 N/A 
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Janssen-Cilag 
A/S  
 

Sygeplejerske 
advisory board 
møde 

Janssen-Cilag 
A/S og Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS 
 

Konkret møde Oplæg om pati-
ent-forenin-
gen’s støtte til 
CLL patienter i 
forbindelse 
med sygeple-
jerske advisory 
board møde. 

Janssen-Cilag 
A/S afholder et 
sygeplejerske 
advisory board 
møde med re-
præsentation af 
formand for pa-
tientforenin-
gen. 
 

26. maj 2021 DKK 3.200 N/A 

Janssen-Cilag 
A/S  
 

CLL fokus-
gruppe møde 

Janssen-Cilag 
A/S og Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS 

Sponsorat Støtte til afhol-
delse af CLL fo-
kusgruppe 
møde  

Janssen-Cilag 
A/S yder øko-
nomisk støtte 
til mødet. 

25. maj 2021 DKK 60.000 N/A 

LEO Pharma Patient video, 
Atopic Derma-
titis (AD) 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 

Støtte til AEF 
for udvikling af 
video, oplys-
ning og infor-
mation til per-
soner med AD, 
pårørende og 
offentligheden 
om hvordan 
man lever med 
sygdommen. 

Del af kam-
pagne for AD 
med henblik på 
oplysning og 
information om 
AD. 

LEO Pharma 
yder finansiel 
støtte til udvik-
ling af syg-
domsvideo om 
AD. 
 
AEF udfører 
projektet. 

Marts 2021 – 
og indtil fær-
diggørelse af 
video.  

DKK 50.000 Ingen 

LEO Pharma 
 
 

Genoptryk af 
børnebog 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 

Støtte til AEF 
for genoptryk 
af børnebog 
(1.000 eksem-
plarer). 

I 2020 sponso-
rerede LEO 
Pharma udvik-
lingen af en in-
formationsbog 
til at støtte 
børn og om-
sorgspersoner i 
atopisk derma-
titis.  

LEO Pharma 
støtter AEF 
udelukkende 
med udgiften 
for genoptryk 
af bogen.  

Marts 2021 DKK 8.800  
pris for genop-
tryk af 1.000 
stk.  

Ingen 
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AEF har efter-
spurgt genop-
tryk af bogen. 

LEO Pharma 
 
 

Brugerunder-
søgelse 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 

Betaling for op-
slag på Face-
book. 

Rekruttering af 
AD patienter til 
interview. 

AEF laver et 
opslag på deres 
Facebook side 
for at finde per-
soner med AD, 
som melder sig 
frivilligt til at 
deltage i et In-
terview. 
LEO Pharma af-
holder inter-
viewene. 

Marts – April 
2021 

DKK 2.000 Ingen 

LEO Pharma 
 
 

Patient SoMe 
video, Atopisk 
Dermatitis 
(AD) 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF)  

Økonomisk 
støtte til udvik-
ling af 2 SoMe-
videoer til op-
lysning og in-
formation til 
personer med 
AD, pårørende 
og offentlighe-
den, om hvor-
dan man kan 
leve med syg-
dommen (som 
ung mand). 

Del af oplys-
nings-kam-
pagne om syg-
dommen med 
henblik på op-
lysning og in-
formation om 
AD. 

LEO Pharma 
yder økono-
misk støtte til 
udviklingen af 
video.  
AEF udvikler 
video. 
 
 

April 2021 
- og indtil vide-
oen er færdig. 

DKK 55.000 Ingen 

LEO Pharma 
 
 

Oplysnings-
kampagne til 
offentligheden 
og politikere 
vedrørende 
atopisk derma-
titis (AD) 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 

Økonomisk 
støtte til plan-
lægning, udvik-
ling og ekse-
kvering af en 
oplysnings-
kampagne til 

På nationalt 
plan øge fokus 
og bevidsthed 
om AD som en 
kronisk syg-
dom. 

LEO Pharma vil 
sammen med 
andre  virk-
somheder yde 
økonomisk 
støtte (ikke li-
geligt fordelt).   

3. - 4. kvartal 
2021 

DKK 45.000 
 

Ingen 
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offentligheden 
og politikere 
for at øge fokus 
og bevidsthed 
om AD. 

AEF udfører 
projektet, med 
involvering af  
Advice A/S som 
vil være an-
svarlig for 
planlægning, 
udvikling og 
eksekvering. 

LEO Pharma 
 
 

EPIC Panel – 
Patient Expert   
 
 

Atopisk Eksem 
Forening (AEF) 

Konsulentydel-
ser –input og 
gennemgang af 
standard svar 
ved forespørgs-
ler fra patien-
ter. 
 
 

Input for at 
sikre at stan-
dard svar er 
skræddersyede 
og forståelige 
for patienter. 
 
 

AEF vil dele 
indsigt, råd og 
viden fra et pa-
tientperspektiv 
med LEO 
Pharma. 
 
LEO Pharma 
organiserer vir-
tuelt møde og 
modtager input 
fra AEF. 

3. - 4. kvartal 
2022 

DKK 2.800 
(4 timer á 700 
kr.) 

Ingen 

LEO Pharma  PR i forbin-
delse med lan-
ceringen af 
Skin Alliance 

Atopisk Eksem 
forening (AEF) 
på vegne af 
Skin Alliance 
(Hudsagen) 

Økonomisk 
støtte til plan-
lægning, udvik-
ling og ekse-
kvering af op-
lysningskam-
pagne til of-
fentligheden og 
politikere for at 
øge fokus på 
hudsygdomme 
generelt. 
Aktiviteterne 
vil blive organi-
seret vha. sam-
arbejde på 

På nationalt 
plan øge fokus 
og bevidsthed 
om hudsyg-
domme som en 
kronisk syg-
dom. 

LEO Pharma vil 
sammen med 
andre virksom-
heder yde øko-
nomisk støtte 
til projektet (li-
geligt fordelt). 
 
Skin Alliance 
(Hudsagen) ud-
fører kampag-
nen udarbejdet 
af Rud Peder-
sen A/S som vil 
stå for planlæg-
ning, udvikling 

4. kvartal 2021 
og 1. halvår 
2022 

DKK 23.000 
økonomisk 
støtte til pro-
jektet. 
Det svarer til 
en indirekte 
støtte til hver 
patientforening  
(Atopisk Eksem 
Forening, Pati-
entforeningen 
HS, Psoriasis-
foreningen) på 
DKK 7.666 
hver. 

Ingen  
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tværs af hud-
sygdomme, - 
Skin Alliance 
(Hudsagen) be-
stående af Ato-
pisk Eksem 
Forening, Pati-
entforeningen 
HS og Psoria-
sisforeningen. 

og være an-
svarlig for ek-
sekvering. 

LEO Pharma  Støtte til kur-
sus ”den svære 
samtale” 

Patientforenin-
gen Moder-
mærkekræft 

Sponsorat til 
kursus. 

Uddannelse i at 
kende grænser, 
samtaleteknik 
og sorghåndte-
ring til tovhol-
dere/ koordi-
natorer for net-
værksgrupper i 
Danmark for at 
gøre dem bedre 
i stand til at 
støtte folk, der 
bliver diagno-
sticeret med 
modermærke-
kræft. 

Patientforenin-
gen organise-
rer kurset. LEO 
Pharma yder 
støtte. 

6. - 7. novem-
ber 2021 

DKK 10.000  
delvis støtte af 
mødepakke 

Ingen 

LEO Pharma  Skin Alliance 
video (Hudsa-
gen) 

Psoriasisfor-
eningen 
(Handicap or-
ganisationer-
nes Hus) 

Projektet er en 
anmodning om 
støtte til et fæl-
les partnerskab 
på tværs af 
hudsygdomme 
(Hudsagen), 
(AEF, HS) med 
det formål at 
øge fokus på 
hudsygdomme 

Lancering af 
Skin Alliance 
(Hudsagen) – 
præsenteret på 
nationalt virtu-
elt møde for sy-
geplejersker 
den 12. marts 
2021. 

LEO Pharma 
sponsorerer 
lanceringen 
sammen med 
andre medici-
nalvirksomhe-
der 
(ligeligt for-
delt). 

Februar – 
marts 2021 

DKK 5.000 øko-
nomisk støtte 
til projektet. 

Ingen 
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som en kronisk 
sygdom. For-
eningen har 
derfor spurgt 
LEO Pharma 
om at støtte 
udviklingen af 
en kort video 
for at præsen-
tere mission og 
vision for Skin 
Alliance. 

LEO Pharma  National konfe-
rence om hud-
sygdomme på 
Christiansborg 
(Hudsagen) 

Psoriasisfor-
eningen (Han-
dicap-organisa-
tionernes Hus) 
på vegne af 
Skin Alliance 
(Hudsagen) 

Økonomisk 
støtte til natio-
nal konference 
på Christians-
borg med det 
formål at øge 
fokus på ned-
prioriteret hud-
sygdoms-om-
råde. 
Fælles konfe-
rence med flere 
interessenter, 
der diskuterer 
udfordringer 
og deler ”best 
practice”. 
 
Konferencen er 
organiseret af 
partnerskabet 
på tværs af 
hudsygdomme, 
- (Hudsagen) 
bestående af 

National fokus 
på hudsyg-
domme som en 
kronisk syg-
dom, med det 
formål at øge 
politisk op-
mærksomhed 
og fokus på 
hudsygdomme. 

LEO Pharma vil 
sammen med 
andre virksom-
heder yde øko-
nomisk støtte 
til projektet, 
Hudsagen.  
Hudsagen  
1) Psoriasisfor-
eningen,  
2) Atopisk Ek-
sem Forening 
og 3) Patient-
foreningen HS 
Danmark) ar-
rangerer konfe-
rencen. 

4. kvartal 2021 DKK 50.000 
økonomisk 
støtte til pro-
jektet.  
Det svarer til 
en indirekte 
støtte til hver 
patientforening 
1) Psoriasisfor-
eningen,  
2) Atopisk Ek-
sem Forening 
og 3) Patient-
foreningen HS 
Danmark) på 
DKK 16.667 
hver. 

Ingen  
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Psoriasisfor-
eningen, Ato-
pisk Eksem 
Forening og Pa-
tientforeningen 
HS Danmark 
med det formål 
at højne fokus 
på hudsyg-
domme som en 
kronisk syg-
dom. 

LEO Pharma  Psoriasis Pod-
cast 

Psoriasisfor-
eningen 

Støtte til udvik-
ling af podcast 
– oplysning og 
information om 
psoriasis til 
personer med-
psoriasis, pårø-
rende og of-
fentligheden 
om hvordan 
man lever med 
sygdommen. 

Opmærksom-
hed omkring 
sygdom og op-
lysning til per-
soner med pso-
riasis. 

LEO Pharma 
sponsorerer 
udviklingen af 
podcast - sam-
men med andre 
sponsorer. Pso-
riasisforenin-
gen udfører 
projektet.  

Marts 2021 –  
og indtil pro-
jektet er udført. 

DKK 25.000 
økonomisk 
støtte til pro-
jektet. 

Ingen  

LEO Pharma  Psoriasis Hvid-
bog 

Psoriasisfor-
eningen 

Støtte til udvik-
lingen af Hvid-
bog omhand-
lende udæk-
kede behov in-
den for be-
handling og be-
handlingsfor-
løb for psoria-
sis. 

Redskab til at 
sætte regionalt 
og nationalt fo-
kus på vigtighe-
den af at sikre 
et optimalt be-
handlingsfor-
løb indenfor 
psoriasisområ-
det. 

LEO Pharma 
sponsorerer 
udviklingen af 
Hvidbog –  
sammen med 
andre sponso-
rer. 
Psoriasisfor-
eningen udfø-
rer projektet. 

Marts 2021 –  
og indtil er pro-
jektet er udført. 

DKK 25.000 
økonomisk 
støtte til pro-
jektet. 

Ingen  

LEO Pharma  SoMe tekst - 
workshop 

Psoriasisfor-
eningen 

Konsulent-
ydelse – admi-

Rekruttering af 
patienter til 
workshop om 

LEO Pharma af-
holder work-
shop. 

27 maj 2021 DKK 2.500 Ingen  
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nistrationsge-
byr for opslag 
af tekst på 
SoMe. 

behandlings-
forløb. 

Psoriasisfor-
eningen poster 
en tekst til re-
kruttering af 
patienter til 
workshop. 

LEO Pharma  World Psoria-
sis Day 2021 

Psoriasisfor-
eningen Handi-
caporganisatio-
nernes Hus 

Økonomisk 
støtte til plan-
lægning, udvik-
ling og ekse-
kvering af en 
oplysnings-
kampagne til 
offentligheden 
og politikere 
for at skabe op-
mærksomhed 
omkring publi-
ceringen af 
Hvidbog om 
psoriasis. 

På et nationalt 
plan løfte fokus 
og opmærk-
somhed om at 
psoriasis er en 
kronisk syg-
dom. 

LEO Pharma 
yder økono-
misk støtte til 
gennemførelse 
af projektet 
sammen med 
andre virksom-
heder (ikke li-
gelig støtte). 
Psoriasisfor-
eningen udfø-
rer projektet 
som er udar-
bejdet af Ope-
rate A/S, som 
vil være an-
svarlig for 
planlægning, 
udvikling og 
eksekvering. 

29. oktober 
2021 

DKK 10.000 Ingen  

Merck A/S 
 

Digital plat-
form om fertili-
tet 

Merck A/S og 
Wawawomb 
 

Digital plat-
form for perso-
ner der søger 
information om 
fertilitet 

Øge og for-
bedre kommu-
nikation til per-
soner der øn-
sker informa-
tion om for-
skellige aspek-
ter ved  
fertilitet 

Wawawomb 
udvikler plat-
form og Merck 
A/S bidrager 
med viden og 
ekspertise om 
forskellige 
aspekter ved 
fertilitet 

01.06.2021 –  
01.06.2022 

DKK 0  
 

Merck A/S bi-
drager med vi-
den og eksper-
tise om fertili-
tet 
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Merck A/S 
 
 

MS patienters 
evne og mulig-
hed for at leve 
et aktivt liv 
med MS 

Merck A/S og 
Sclerosefor-
eningen 

Uddannelses-
program for MS 
patienter 

Øge MS patien-
ters mulighed 
og evne for at 
leve et aktivt 
liv med MS 

Merck A/S støt-
ter Sclerosefor-
eningen økono-
misk til udvik-
ling af projekt 

01.12.2021 –  
31.01.2022 

DKK 60.000  
 

DKK 0  
 

MSD Danmark 
 
 

National Mo-
dermærke-
kræft dag 2021 

MSD og Pati-
entforeningen 
Modermærke-
kræft 

Støtte Moder-
mærkekræftda-
gen (afholdt 
over 2 dage) 

Formålet med 
samarbejdsaf-
talen er at 
støtte mødet 
”Nationale Mo-
dermærke-
kræft Weekend 
2021” arrange-
ret af Patient-
foreningen  
Modermærke-
kræft Mødet 
har til formål at 
skabe et net-
værk for mo-
dermærke-
kræftpatienter 
og deres pårø-
rende samt at 
skabe en 
ramme for de-
bat og oplys-
ning omkring 
emner, som har 
relevans for 
denne patient-
gruppe. 
 

MSD vil have 
retten til at del-
tage på mødet 
med to perso-
ner, have en 
stand på 10 m2 
samt MSD logo 
i invitation og 
program. 
 
Organisationen 
forpligter sig 
iht.  samar-
bejdsaftale at 
gennemføre 
mødet med mi-
nimum 50 del-
tagere og i hen-
hold til frem-
sendte pro-
gram samt at 
have det fulde 
ansvar for alt 
det praktiske 
omkring invita-
tioner, organi-
sering, lokale-
leje og gennem-
førelse af mø-
det. 
 

21.-22.  
november 
2021 

DKK 50.000  N/A 
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MSD Danmark 
 
 

”Lever Foran-
dret” til Inter-
national Lunge-
kræftdag 2021 
 

MSD og Patien-
foreningen 
Lungekræft 

Støtte den In-
ternationale 
Lungekræftdag 

Formålet med 
samarbejdsaf-
talen er:  
at MSD med 
kampagnen 
”Lever Foran-
dret” vil sætte 
fokus på hvor-
dan kræftpati-
enters liv er an-
derledes efter 
et kræftforløb. 
Materialet i 
kampagnen be-
står af en hjem-
meside samt et 
informations-
kort, der sætter 
fokus på for-
skellige patien-
ter som alle 
fortæller om 
deres forløb og 
særligt deres 
nuværende liv 
efter et be-
handlingsfor-
løb.     
 
at MSD erhver-
ver sig retten 
til at udstille 
kampagnen 
”Lever Foran-
dret” til Inter-
national Lunge-

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

16. november 
2021 

DKK 30.000 N/A 
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kræftdag ar-
rangeret af Or-
ganisationen  

MSD Danmark 
 
 

Lungekræft un-
der Luppen 

MSD og Patien-
foreningen 
Lungekræft 

Støtte til infor-
mationskam-
pagne 

Formålet med 
samarbejdsaf-
talen er i fæl-
lesskab at 
sætte fokus på 
de kulturelle, 
sociale og 
sundhedsmæs-
sige udfordrin-
ger, lunge-
kræftpatienter 
som gruppe og 
individuelt op-
lever som følge 
af deres syg-
dom, herunder 
oplevelsen af 
stigmatisering 
og den ople-
vede (ned)prio-
ritering i sund-
hedsvæsnet. 
 

Virksomheden 
forpligter sig 
med nærvæ-
rende samar-
bejdsaftale til i 
aftaleperioden 
at indtage en 
rådgivende og 
sparrende 
funktion i for-
bindelse med 
den generelle 
oplysningsind-
sats vedrø-
rende lunge-
kræft. Parterne 
vil drøfte rele-
vante handle-
muligheder, 
som de opstår 
(reaktiv ind-
sats), ligesom 
virksomheden 
vil forsøge at 
muliggøre øget 
offentlig op-
mærksomhed 
omkring stig-
matisering af 
lungekræftpati-
enter.  
 
 

2021-2022 DKK 100.000  Den ikke-finan-
sielle ydelse 
udgør kommu-
nikativ rådgiv-
ning og generel 
know-how 
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MSD Danmark 
 

”At blive gam-
mel med HIV” 

MSD og Aids-
fondet 

Støtte til bog-
projekt 

Formået med 
samarbejdsaf-
talen er, at MSD 
ønsker at støtte 
bogprojektet 
”At blive gam-
mel med HIV”. 
Sponsoratet vil 
gå til trykning 
af bogen. 
 

Virksomheden 
forpligter sig 
med nærvæ-
rende samar-
bejdsaftale til i 
aftaleperioden 
at give tilskud 
til trykning af 
bogen. 
 
Organisationen 
forpligter sig 
med nærvæ-
rende samar-
bejdsaftale til 
at i aftaleperio-
den at printe 
Virksomhedens 
logo i alle ko-
pier af bogen. 
 

December 
2021 

DKK 50.000  

Nordic Infu-
Care 
 
 

Støtte til afhol-
delse af patient  
foreningens 
møder 

Nordic Infu-
Care, 
PAH patient 
foreningen 

Oplysende mø-
der med pati-
enter og pårø-
rende  

Oplysning til 
patienter og 
pårørende om 
pulmonal arte-
riel hyperten-
sion 

Donation til af-
holdelse pati-
ent og pårø-
rende møder 

2021 DKK 20.000 Ingen 

Nordic Infu-
Care 
 
 

Informations-
møde om avan-
ceret behand-
ling 

Nordic Infu-
Care, Parkinson 
foreningen 
 

Informations-
møde 

Afholdelse af 
oplysnings-
møde om avan-
ceret behand-
ling 

Donation til af-
holdelse af in-
formations-
møde. 

Oktober 2021 DKK 14.000  Ingen 

Nordic Infu-
Care 
 
 

Parkinsons 
foreningens 
projekt ”Par-
kinson allian-
cen”  

Nordic Infu-
Care, Parkinson 
foreningen 
 

Udarbejdelse af 
hvidbog 

Oplysning om 
Parkinsons 
sygdom 

Donation til 
delvis dækning 
af omkostnin-

December 
2021 –  
April 2022 

DKK 50.000  Ingen 



43 
 

gerne ved ud-
arbejdelse af 
hvidbog. 

Nordic Infu-
Care 
 
 
 

Patient materi-
aler  
 

Nordic Infu-
Care, Immun 
Defekt Forenin-
gen 

Patient materi-
aler i form bro-
chures og pla-
kater 
 

Oplysning til 
patienter og 
pårørende om  
immun defekt 

Donation til ud-
arbejdelse af 
patient materi-
aler i form bro-
churer og pla-
kater 
 

November 
2021 

DKK 4.250  Ingen 

Novartis Gene 
Therapies 
 

Erfaringsud-
veksling om 
Nyfødtscree-
ning mod Spi-
nal Muskel at-
rofi 

Aftale mellem 
Muskelsvind-
fonden og No-
vartis Gene 
Therapies 

Erfaringsud-
veksling om in-
tiativer for at få 
SMA inkluderet 
i Nyfødtscree-
ningsprogram-
met 

Erfaringsud-
veksling om in-
tiativer for at få 
SMA inkluderet 
i Nyfødtscree-
ningsprogram-
met 

Dialog om initi-
ativer 

6. september 
2021 

DKK 0  1 times møde  

Novartis 
Healthcare 
 

Patientforenin-
gen Moder-
mærkekræft 
 
Rykket fra 
2020, grundet 
Covid. 

Patientforenin-
gen Moder-
mærkekræft 

Støtte til afhol-
delse af Natio-
nal Modermær-
kekræftdag den 
11.-12. septem-
ber 2021. 
(Skulle have 
været afholdt 
den 28.-29. 
marts 2020, 
men det blev 
rykket grundet 
Covid) 

Støtte til afhol-
delse af Natio-
nal Modermær-
kekræftdag den 
11.-12.  
september 
2021. 
 

Novartis: Støtte 
til afholdelse af 
National Mo-
dermærke-
kræftdag 
 
Patientforenin-
gen Moder-
mærkekræft: 
Ansvarlig for 
projektet 
 

2021 DKK 50.000 N/A 

Novartis 
Healthcare 
 

Hypofysenet-
værket 
 
Rykket fra 
2020, grundet 
Covid. 

Hypofysenet-
værket 

Støtte til afhol-
delse af et med-
lemsmøde den 
23. januar 
2021. 
(Skulle have 
været afholdt 

At give med-
lemmerne mu-
lighed for at 
søge støtte og 
information fra 
ligesindede 
samt at give et 

Novartis: Øko-
nomisk støtte 
 
Hypofysenet-
værket: An-
svarlig for pro-
jektet 

2021 
 

DKK 20.000 N/A 
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den 28. marts 
2020, men det 
blev rykket 
grundet Covid) 

oplæg med 
værktøjer, der 
måske kan 
hjælpe med at 
gøre dagligda-
gen nemmere 
for patienterne. 

Novartis 
Healthcare 

Cykelnerven 
2021 

Sclerosefor-
eningen 
 

Støtte til afhol-
delse af event: 
Cykelnerven 
2021 

Indsamling til 
Sclerosefor-
eningen til 
forskning i 
sclerose 

Novartis: Øko-
nomisk støtte. 
 
Sclerosefor-
eningen: An-
svarlig for af-
holdelse af 
event. 

2021 DKK 25.000 N/A 

Novartis 
Healthcare 

OKMS Sclerosefor-
eningen 

Støtte til opret-
telse af OKMS: 
Digital livsstils-
platform for 
patienter med 
multipel scle-
rose og pårø-
rende 

Sclerosefor-
eningen ønsker 
at give patien-
ter med scle-
rose mulighed 
for at spille en 
aktiv og positiv 
rolle i deres 
egen sygdoms-
udvikling. 

Novartis: Øko-
nomisk støtte. 
 
Sclerosefor-
eningen: An-
svarlig for op-
rettelse af digi-
tal livsstilsplat-
form 

2021 DKK 60.000 N/A 

Novartis 
Healthcare 

Podcasts – Ind 
under huden 

Psoriasisfor-
eningen 

Deling af fire 
podcasts 

Formålet er at 
give flere pati-
enter adgang til 
de fire pod-
casts. Ved 
hjælp af PsO 
foreningens 
egen platform 
Hudløst Ærligt, 
vil de fire pod-
casts være 

Psoriasisfor-
eningen deler 
fire podcasts 
lavet af Novar-
tis Healthcare 
A/S 

2021 N/A Novartis Heal-
htcare A/S for-
ærer PsO for-
eningen fire 
podcasts, som 
de kan dele via 
deres egen 
platform 
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mere tilgænge-
lige. 

Novartis 
Healthcare 
 

Folkemødet 
Bornholm 2021 
”reduceret syn” 

Øjenforeningen Sponsorat til 
Øjenforeningen 
på Folkemødet 
Bornholm 2021 
”reduceret syn” 

Formålet med 
sponsoratet er 
at sætte fokus 
på våd AMD-
patienter, der 
venter for 
længe på be-
handling.  

Novartis: Støtte 
til afholdelse af 
event ”reduce-
ret syn” på Fol-
kemødet 2021 
 
Øjenforenin-
gen: 
Ansvarlig for 
afholdelse af 
event 

2021 
 
 
 

DKK 60.000 N/A 

Novartis 
Healthcare 

Indsats for 
Hudsagen 
2021-2022 
 

Hudsagen 
(Rud Pedersen 
Public Affairs – 
3rd party) 
 
Alliancen/par-
terne består af 
Patientforenin-
gen HS Dan-
mark, Psoria-
sisforeningen 
og Atopisk Ek-
sem Forening. 
 

Grant HudSagen har 
opstillet nogle 
målsætninger, 
som alliancen 
ønsker at ar-
bejde for.  
HudSagen øn-
sker at igang-
sætte følgende 
aktiviteter, som 
netop kan bi-
drage til at ind-
fri ambitio-
nerne:  
1. Konference 
på Christians-
borg efteråret 
2021  
2. Presseind-
sats, der kan 
understøtte og 
udbrede bud-
skaberne frem 

Novartis: Støtte 
til afholdelse af 
nævnte aktivi-
teter.   
 
Hudsagen: An-
svarlig for gen-
nemførsel af 
nævnte aktivi-
teter 

2021-2022 DKK 50.000 NA 
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mod konferen-
cen  
3. Opfølgende 
stakeholderen-
gagement, hvor 
budskaberne 
leveres direkte 
til prioriterede 
politikere. 

Novo Nordisk 
A/S 
 

Sponsorat vedr. 
KHI årsmøde  

NN A/S 
 
Ketotic Hypo-
glycemia 
International 
(KHI) 

Sponsorat til 
organisering af 
årsmøde 

Fokus på at 
samle eksper-
ter, patienter 
samt andre 
partnere   

KHI afholder 
arrangement. 
NN A/S giver 
støtte til afhol-
delsen 

December 
2021 – 
Juni 2022 

DKK 125.000 N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Video og Pod-
casts 

NNDK 
 
Danmarks blø-
derforening 

Grant Produktion af 
video og pod-
casts omhand-
lende medi-
cinsk udvikling 
gennem 50 år 
og livet med en 
blødersygdom 
anno 2020 

Bløderforenin-
gen afholder 
arrangement. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Januar 2021 – 
marts 2021 

DKK 33.000 N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 
 

Digital Plat-
form 

NNDK 
 
Landsforenin-
gen for over-
vægtige 
 

Sponsorat  Bygge en digi-
tal platform for 
læring, samar-
bejde og infor-
mation 

Landsforenin-
gen for over-
vægtige arran-
gerer og afhol-
der arrange-
ment. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet 

2021-2022 DKK 73.660  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Natrional Kro-
nikerplan  

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Grant Proces der skal 
føre til formu-
lering af indspil 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der projektet. 
NN DK giver 

Q2 2021 DKK 760.787  N/A 
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til plan for kro-
niske syg-
domme, med 
afsæt i behand-
ling af  type 2-
diabetes 

støtte til pro-
jektet. 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Diabetesfor-
eningen ”Kam-
pagne” 

NNDK 
 
Diabetesfor-
eningen 
 

Sponsorat Støtte til udvik-
ling af patient-
vejledninger  

Diabetesfor-
eningen udvik-
ler og udgiver 
vejledninger. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Ultimo 2020 / 
første kvartal 
2021. 

DKK 500.000  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Diabetes Im-
pact Study 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Grant Støtte til analy-
ser der viser 
omkostninger 
vedr følgesyg-
domme 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der projeket. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

April 2021 – fe-
bruar 2022 

DKK 145.000  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Folkemødet 
202 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Afholdelse af 
debatarrange-
ment på folke-
mødet 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Q2 2021 DKK 48.200  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Opsporings og 
Forebyggelses-
kampagne 
2021 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Opsporings-, 
Forebyggelse- 
samt screening 
tiltag, i forbin-
delse med Ver-
dens Diabetes-
dag. 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

H2 2021 DKK 150.000  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Hjertet og Dia-
betes 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Fortsættelse af 
kampagnen fra 
2020 om vej-
ledningen; 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 

H2 2021 DKK 50.000  N/A 
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Hjertet og Dia-
betes 

NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Kort fortalt 
brochure 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Gennemskrive 
3 brochurer 
med nyeste vi-
den og grafik 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Q3 2021 DKK 139.000  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Kampagne mel-
lem Apoteker-
foreningen og 
Landsforenin-
gen for 
Overvægtige 

NNDK 
 
Adipositasfor-
eningen 

Sponsorat Fokus på 
stigma, viden 
og kompeten-
cer hos apote-
ker personale 
og borgere med 
svær overvægt 

Adipositasfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

Q3 2021 DKK 250.000  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Insulin 100, 
first in man 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Arrangement i 
forbindelse 
med det er 100 
år siden at in-
sulin blev givet 
til en patient 
første gang 

Diabetesfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

November 
2021 –  
januar 2022 

DKK 329.201  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Undersøgelse 
af livskvalitet 
blandt danske 
blødere 2021-
22 

NN DK 
Danmarks blø-
derforening 

Grant Undersøge for-
hold der spiller 
ind på bløderes 
livskvalitet 
2021, og at 
følge siden 
1988 

Bløderforenin-
gen afholder 
arrangement. 
NN DK giver 
støtte til pro-
jektet. 

August 2021 – 
september 
2022  

DKK 45.657  N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Donation til Di-
abeteskampen 

NNDK  
 
Diabetesfor-
eningen 

Donation Indsamligshow 
for at støtte Di-
abetesforenin-
gen  

Diabetesfor-
eningen afhol-
der arrange-
ment. 

November 
2021 

100.000 N/A 
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NN DK donerer 
til indsamlin-
gen 

Pfizer ApS 
 
 

Knæk Cancer Pfizer ApS, 
Kræftens be-
kæmpelse 

Donation givet 
ifm. Knæk Can-
cer indsam-
lingsshow  

Donationen vil 
blive brugt til 
de af Kræftens 
Bekæmpelse 
oplyste formål, 
som er ”bedre 
handling”, 
”mere viden 
om kræft”, 
”flere skal 
undgå kræft”, 
”kræft skal op-
dages i tide” og 
”et bedre liv 
med kræft”. Af 
specifikke ind-
satsområder 
for årets ind-
samling kan 
nævnes forsk-
ning i behand-
ling af hjerne-
kræft med NF1-
mutation, tidli-
gere opsporing 
af kræft hos pa-
tienter med 
milde sympto-
mer 

Pfizer har givet 
en dona-
tion/sponsorat. 
Kræftens be-
kæmpelse er 
ansvarlige for 
at benytte do-
nationen in-
denfor de oply-
ste formål 
Kræftens be-
kæmpelse ar-
bejder for.  

N/A DKK 125.000  
 

Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte. 

Pfizer ApS 
 

Patient ori-
ented infor-
mation about 
Rare Diseases 

Pfizer ApS, 
Sjældne Diag-
noser, Sund-
hedsTV 

Sponsorat til 
informations-
kampagne om 
livet med 

Formålet med 
kampagnen er 
at støtte Pati-
ent Empower-

Pfizer ApS er 
sponsor, sund-
hedsTV udvik-
ler og produce-
rer materialet, 

April 2021 – 
oktober 2021 

DKK 50.000  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
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sjældne diag-
noser 

ment, en natio-
nal strategi ud-
viklet af de 
danske sund-
hedsmyndighe-
der. Dette op-
nås gennem vi-
deo-indhold, 
der giver pati-
enter og pårø-
rende støt-
tende og til-
gængelig infor-
mation om livet 
med en sjælden 
diagnose 

og Sjældne Di-
agnoser bidra-
ger med erfa-
ring og indsigt i 
patienternes 
behov og dag-
ligdag 

ikke-finansiel 
støtte. 

Pfizer ApS 
 
 

LyLe fokus ma-
gazine  

Pfizer ApS, 
LyLe patient-
forening  

Sponsorat til 
produktionen 
af to magasiner 
rettet mod pa-
tienter samt 
pårørende 

Formålet med 
de to magasi-
ner er at kaste 
lys over emner 
der er af særlig 
relevans for pa-
tienter og pårø-
rende der har 
lymfekræft, 
leukæmi og 
mds tæt på li-
vet. Magasinet 
rettet patien-
terne vil have 
fokus på livs-
kvalitet efter 
behandling, og 
det andet ma-
gasin vil have 
fokus på pårø-
renderollen  

Pfizer ApS er 
sponsor. LyLe 
står selv for ud-
vikling og pro-
duktion af ma-
gasiner 

Maj 2021 –  
august 2021 

DKK 50.000 Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte. 



51 
 

Pfizer ApS 
 
 

Patienforenin-
gen Lungekræft 
– patientfolder 

Prizer ApS, Pa-
tientforeningen 
Lungekræft 

Sponsorat til 
udvikling af 
pjece om symp-
tomer 

Formålet med 
en ny pjece er 
at sætte fokus 
på sympto-
merne på lun-
gekræft, der er 
meget diffuse, 
samt gøre pati-
enter og pårø-
rende opmærk-
sommepå mu-
ligheden for at 
melde sig ind i 
foreningen 

Pfizer ApS er 
sponsor, Pati-
entforeningen 
Lungekræft 
står selv for ud-
arbejdelse og 
produktion af 
pjecen 

Maj 2021 DKK 44.000 Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte. 

Pfizer ApS 
 

Hudsagen – 
kommunika-
tion vedr. 
awareness 

Pfizer ApS, 
Hudsagen 

Sponsorat til 
støtte af Huds-
agens aware-
ness strategi 

Pfizers sponso-
rat går til støt-
ten af Huds-
agens aware-
ness-strategi, 
der skal sikre 
øget opmærk-
somhed på kro-
niske hudsyg-
domme  

Pfizer ApS er 
sponsor, Hud-
sagen står selv 
for udvikling af 
materialet 

December 
2021 

DKK 16.562,50 Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte. 

Pfizer ApS 
 
 
 
 

Atopisk Eksem 
dagsmøde 
Næstved 

Pfizer ApS, Ato-
pisk Eksem 
Forening 

Sponsorat til 
afholdelse af 
dagsmøde 

Pfizers sponso-
rat støtter Ato-
pisk Eksem 
Forenings af-
holdelse af et 
dagsmøde, der 
har til formål at 
informere om 
betydningen af 
biomarkører, 
samt fortællin-
ger fra et liv 

Pfizer ApS er 
sponsor, Ato-
pisk Eksem 
Forening står 
selv for afhol-
delse af dags-
møde 

Mødet skulle 
initielt være af-
holdt i 
forår/sommer 
2021, men blev 
grundet covid-
19 restriktio-
ner udskudt til 
september 
2021 

DKK 21.800  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 
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med atopisk 
eksem 

Pfizer ApS Atopisk Eksem 
Forening 
Awareness 
kampagne 

Pfizer ApS, Ato-
pisk Eksem 
Forening 

Sponsorat til 
støtte af aware-
ness kampagne 

Pfizers sponso-
rat støtter ud-
viklingen af en 
podcast (girl 
talk) samt en 
forældrefilm 
for forældre 
der mangler vi-
den om eksem 

Pfizer Aps er 
sponsor, Ato-
pisk Eksem for-
ening står selv 
for udviklinHg 
af materiale 

November 
2020 – Maj 
2021 

DKK 131.250  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 

Pfizer ApS Psoriasisfor-
eningen – Hud-
sagen video 

Pfizer Aps, Pso-
riasisforenin-
gen, Hudsagen 

Sponsorat til 
udvilking af 
præsentations-
video af Hudsa-
gen 

Pfizers sponso-
rat støtter Pso-
riasisforenin-
gens udvikling 
af en video der 
skal bruges til 
at præsentere 
Hudsagen på 
årsmødet for 
Fagligt selskab 
for Dermatolo-
giske Sygeple-
jersker. Vide-
oen præsente-
rer Hudsagen, 
deres interes-
seområder 
samt mål 

Pfizer er spon-
sor, Psoriasis-
foreningen og 
Hudsagen står 
selv for udvik-
ling af video 

Januar 2021 – 
Marts 2021 

DKK 5.000  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 

Pfizer ApS Hudsagen web-
site 

Pfizer ApS, Pso-
riasisforenin-
gen, Hudsagen 

Sponsorat til 
udvikling af 
Hudsagen web-
site content  

Pfizers sponso-
rat støtter ud-
viklingen af en 
hjemmeside for 
Hudsagen samt 
arbejds-/akti-
vitetsprogram 
for 2021 

Pfizer er spon-
sor, Psoriasis-
foreningen og 
Hudsagen står 
selv for udar-
bejdelsen af 
materiale 

Februar 2021 – 
Marts 2021 

DKK 31.250  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 
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Pfizer ApS Hudsagen 
awareness 

Pfizer ApS, Pso-
riasisforenin-
gen, Hudsagen 

Sponsorat til 
gennemførsel 
af awareness 
strategi  

Pfizers sponso-
rat støtter af-
holdelsen af en 
konference der 
skal skabe op-
mærksomhed 
om det derma-
tologiske om-
råde, være fo-
rum for videns-
deling og best 
practice, samt 
sætte fokus på 
udfordringerne 
indenfor områ-
det 

Pfizer er spon-
sor, Psoriasis-
foreningen og 
Hudsagen står 
selv for afvik-
ling af konfe-
rencen 

Juni 2021 –  
November 
2021 

DKK 31.250  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 

Pfizer ApS FAKS medlems-
weekend 

Pfizer ApS, 
FAKS (forenin-
gen af kroniske 
smertepatien-
ter)  

Sponsorat af 
medlemsweek-
end for med-
lemmer af 
FAKS 

Pfizers sponso-
rat støtter af-
holdelsen af en 
medlemsweek-
end for FAKS-
medlemmer, 
der sætter fo-
kus på quality 
of work life, 
samt vejled-
ning om ar-
bejdslivet som 
kronisk smer-
tepatient 

Pfizer er Spon-
sor, FAKS står 
selv for afvik-
ling af med-
lemsweeken-
den 

Mødet skulle 
initielt være af-
holdt i septem-
ber 2020, men 
blev udskudt til 
først februar 
2021 og deref-
ter maj 2021.  

DKK 25.000  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 

Pfizer ApS Atopisk Eksem 
Forening 
awareness 
kampagne 

Pfizer ApS, Ato-
pisk Eksem 
Forening 

Sponsorat til 
støtte af aware-
ness kampagne 

Pfizers Sponso-
rat støtter Ato-
pisk Eksem 
Forenings am-
bition om at 
skabe aware-

Pfizer er spon-
sor, Atopisk Ek-
sem Forening 
står selv for ud-
vikling af kam-
pagnen 

August 2021 – 
november 
2021 

DKK 50.000  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 
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ness om ato-
pisk eksem. 
Dette opnås 
gennem en 
workshop, ud-
vikling af en vi-
deo omhand-
lende livet med 
atopisk eksem, 
samt rund-
bordsmøder 
med regionspo-
litikere for at 
præsentere 
Atopisk Eksem 
bog og video, 
for at åbne en 
dialog og skabe 
opmærksom-
hed. Kampag-
nen er en del af 
AEF’s samlede 
strategi  

Pfizer ApS Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tion informati-
onsmøder 

Pfizer ApS, 
Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tion 

Støtte til afhol-
delse af to 
dagsseminarer 
for patienter 
med brystkræft 

Pfizers sponso-
rat støtter af-
holdelsen af to 
dagsseminarer 
rettet mod pa-
tienter med 
brystkræft. 
Begge møder 
vil have fokus 
på tilbagefald 
ved brystkræft 
samt brugen af 
PET/CT scan-

Pfizer ApS er 
sponsor, DBO 
står selv for af-
vikling af dags-
seminarerne 

September 
2021 –  
oktober 2021 

DKK 44.625  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 
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ning ved ud-
redning og op-
følgning. 

Pfizer ApS Danmarks Blø-
derforening 
Undersøgelse 
af livskvalitet 

Pfizer ApS, 
Danmarks Blø-
derforening 

Støtte af ”un-
dersøgelse af 
livskvalitet 
blandt danske 
blødere” 

Pfizers sponso-
rat støtter pro-
jektet ”Under-
søgelse af livs-
kvalitet blandt 
danske blø-
dere”, der er 
udviklet i sam-
arbejde mellem 
Danmarks Blø-
derforening og 
en række speci-
alister på AUH. 
Der er siden 
1989 gennem-
ført livskvali-
tetsundersøgel-
ser, for at 
kunne følge ud-
viklingen i livs-
kvaliteten 
blandt danske 
blødere.  

Pfizer er spon-
sor, Danmarks 
Bløderforening 
administrerer 
selv samarbej-
det med AUH 
samt udførslen 
af undersøgel-
sen 

November 
2021 –  
september 
2022 

DKK 57.071,25  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 

Pfizer ApS Atopisk Eksem 
Forening 
awareness 
strategi 

Pfizer ApS, Ato-
pisk Eksem 
Forening 

Støtte af Ato-
pisk Eksem 
Forenings 
awareness 
strategi 

Prizers sponso-
rat går til afhol-
delsen af et in-
formations-
møde for AEF’s 
medlemmer, 
AEF’s jubilæ-
umsmøde i 
2022, et 
livestream 

Pfizer ApS er 
sponsor, AEF 
står selv for ud-
vikling og af-
vikling af akti-
viteter 

November 
2021 –  
november 
2022  
(de nævnte 
mødeaktivite-
ter er alle plan-
lagt til 2022, 
men samarbej-
det om medie-
platformen 

DKK 49.900  Der er i forbin-
delse med dette 
samarbejde 
ikke ydet no-
gen former for 
ikke-finansiel 
støtte 
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møde samt ud-
vikling af me-
dieplatform der 
skal udbrede 
AEF’s kampag-
ner og budska-
ber bredt til de-
res medlem-
mer.  

startede i 2021, 
hvorfor spon-
soratet anmel-
des nu  

Roche A/S 
 

Cykelnerven 
2021 - sponso-
rat 

Roche A/S og 
Sclerosefor-
eningen  

Sponsorat Sponsorat til 
Cykelnerven 
2021. Sponso-
rat går til forsk-
ning i multipel 
sclerose. 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte Cykel-
nerven økono-
misk.  
 
Organisationen 
forpligter sig til 
at gennemføre 
Cykelnerven. 

1. - 30. septem-
ber 2021. 

DKK 17.500 Ej relevant 

Roche A/S 
 
 
 
 

COVID-19 
Webinar 

Roche A/S og 
LyLe (Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS) 

Donation Økonomisk 
støtte til at 
LyLe kan gen-
nemføre webi-
nar om bedre 
at håndtere CO-
VID-19 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
yde økonomisk 
støtte til LyLe’s 
webinar.  
LyLe forpligter 
sig til at af-
holde webinar. 

1. april – 1. juni 
2021. 

DKK 10.000 Ej relevant 

Roche A/S 
 

Udvikling af 
indhold til 
okms.dk 

Roche A/S og 
Sclerosefor-
eningen 

Donation Økonomisk 
støtte til udvik-
ling af indhold 
til Sclerosefor-
eningens pati-
entrettede livs-
stilsunivers 
www.okms.dk. 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte okms.dk 
økonomisk.  
Sclerosefor-
eningen for-
pligter sig til at 
udvikle indhold 
til livsstilsuni-
verset.  

15. juni - 31. 
december 
2021. 

DKK 60.000 Ej relevant 
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Roche A/S 
 
 
 
 

Demenskonfe-
rence 2021 

Roche A/S og 
Alzheimerfor-
eningen 

Partner-
skab/Samar-
bejde 

Afholde konfe-
rence om de-
mens for  
beslutningsta-
gere og fagfolk 
for at drøfte be-
hovet for at op-
timere demens-
indsatsen i 
Danmark 

Samarbejde om 
planlægning og 
afholdelse af en 
national De-
menskonfe-
rence 

1. april – 30. 
november 
2021. 

Ej relevant Parterne har 
bidraget til 
samarbejdet 
med ideer, vi-
den, rådgivning 
og oplægshol-
dere til konfe-
rencen 

Roche A/S 
 
 
 
 

Demenskonfe-
rence 2021 

Roche A/S og 
Pårørendefor-
eningen 

Partner-
skab/Samar-
bejde 

Afholde konfe-
rence om de-
mens for  
beslutningsta-
gere og fagfolk 
for at drøfte be-
hovet for at op-
timere demens-
indsatsen i 
Danmark 

Samarbejde om 
planlægning og 
afholdelse af en 
national De-
menskonfe-
rence 

1. april – 30. 
november 
2021. 

Ej relevant Parterne har 
bidraget til 
samarbejdet 
med ideer, vi-
den, rådgivning 
og oplægshol-
dere til konfe-
rencen 

Roche A/S 
 
 
 
 

Demenskonfe-
rence 2021 

Roche A/S og 
Ældre Sagen 

Partner-
skab/Samar-
bejde 

Afholde konfe-
rence om de-
mens for  
beslutningsta-
gere og fagfolk 
for at drøfte be-
hovet for at op-
timere demens-
indsatsen i 
Danmark 

Samarbejde om 
planlægning og 
afholdelse af en 
national De-
menskonfe-
rence 

1. april – 30. 
november 
2021. 

Ej relevant Parterne har 
bidraget til 
samarbejdet 
med ideer, vi-
den, rådgivning 
og oplægshol-
dere til konfe-
rencen 

Roche A/S Dansk Bryst-
kræft Organisa-
tions (DBO) 
kredsseminar 
2021 

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

Donation  Økonomisk 
støtte til DBOs 
kredsseminar 
2021. 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte DBOs 
kredsseminar 
2021.  

30. – 31. okto-
ber 2021. 

DKK 25.000 Ej relevant 



58 
 

DBO forpligter 
sig til at af-
holde seminar. 

Roche A/S Danmarks Blø-
derforening 
Livskvalitets-
undersøgelse 
2021 

Roche A/S og 
Danmarks Blø-
derforening 

Donation Økonomisk 
støtte til Dan-
marks Bløder-
forenings Livs-
kvalitetsunder-
søgelse 2021 

Roche forplig-
ter sig til at 
støtte Dan-
marks Bløder-
forenings Livs-
kvalitetsunder-
søgelse.  
Danmarks Blø-
derforening 
forpligter sig til 
at gennemføre 
undersøgelse. 

15. oktober 
2021 - 30. juni 
2022. 

DKK 45.657 Ej relevant 

Roche A/S International 
Lungekræftdag 
2021 

Roche A/S og 
Patientforenin-
gen Lungekræft 

Donation Økonomisk 
støtte  til afhol-
delse af konfe-
rence 

Roche A/S for-
pligter til at 
støtte Patient-
foreningen 
Lungekræft 
konference ”In-
ternational 
Lungekræftdag 
2021”.  
Patientforenin-
gen Lungekræft 
forpligter sig til 
at afholde kon-
ference. 

16. november 
2021. 

DKK 20.000 Ej relevant 

Roche A/S MS og mul-
tisygdom-diag-
nose studie 

Roche A/S og 
Sclerosefor-
eningen 

Donation  
 

Økonomisk 
støtte til  
til registerstu-
die om MS og 
multisygdom 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte register-
studie. 
Sclerosefor-
eningen for-
pligter sig til at 
gennemføre 

16. december 
2021 - 30. juni 
2022. 

DKK 150.000 Ej relevant 
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første fase af 
studiet. 

Roche A/S Familieweek-
end ’Rundt om 
HS” 

Roche A/S  og 
Landsforenin-
gen Hunting-
tons Sygdom 

Donation Økonomisk 
støtte til med-
lemsarrange-
mentet ”Rundt 
om Hunting-
tons” med et 
indhold af fag-
lige og aktuelle 
oplæg, general-
forsamling 
samt sociale 
aktiviteter. 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte arrange-
mentet ”Rundt 
om Hunting-
tons Sygdom 
(HS)”.  
 
Landsforenin-
gen Hunting-
tons Sygdom 
forpligter sig til 
at anvende 
støtten til ar-
rangementet. 

01.06.2021 - 
31.10.2021. 

DKK 25.000 Ej relevant 

Roche A/S Psykologisk 
støtteprogram 

Roche A/S  og 
Landsforenin-
gen Hunting-
tons Sygdom 

Donation At Organisatio-
nen kan gen-
nemføre et 
midlertidigt 
psykologisk 
støtteprogram 
for en gruppe 
af foreningens 
udsatte patien-
ter og pårø-
rende 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde økono-
misk støtte til 
et psykologisk 
støtteprogram. 
Organisationen 
forpligter sig til 
at anvende den 
økonomiske 
støtte til pro-
grammet. 

01.06.2021 - 
01.09.2021 

DKK 25.000 Ej relevant 

Roche A/S Better Now Roche A/S og 
Alzheimerfor-
eningen 
 

Ydelse: Oprette 
en offentlig 
”Indsamling-
side” på Better 
Now-portalen. 

Oprette en ind-
samlingside for 
offentligheden 
på Better Now 
til fordel for 
Alzheimerfor-
eningens lands-

Roche forplig-
ter sig til at op-
rette en side på 
indsamlings-
portalen Better 
Now til fordel 
for Alzheimer-
foreningens 

25.08.2021 - 
30.09.2021 

Ej relevant Oprettet en 
side på indsam-
lingsportalen 
Better Now til 
fordel for Alz-
heimerforenin-
gens Landsind-
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indsamling, Hu-
skedagen (i an-
ledning af 24 
ansatte hos Ro-
che løber Co-
penhagen Half 
Marathon). 

Landsindsam-
ling og omtale 
på virksomhe-
dens sociale 
medier. Alzhei-
merforeningen 
har ingen for-
pligtelser. 

samling og om-
talt indsam-
lingssiden på 
virksomhe-
dens sociale 
medier. (Sva-
rende til i alt 
ca. 4 timers ar-
bejdsindsats). 

Roche A/S Publikation om 
Livskvalitet 

Roche A/S og 
LyLe (Patient-
foreningen for 
Lymfekræft, 
Leukæmi og 
MDS) 
 

Donation Støtte til LyLe’s 
udgivelse af 
publikation 
om: Livskvali-
tet efter syg-
domsforløb og 
behandling for 
blodkræft. 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte til LyLe’s 
publikation om 
Livskvalitet.  
 
LyLe forpligter 
sig til at udgive 
publikationen. 

December 
2021. 

DKK 25.000 Ej relevant 

Roche AS Magasinet ”Øje-
blikket” 

Roche A/S og 
Dansk Blinde-
samfund 

Donation Støtte til maga-
sinet ”Øjeblik-
ket” der udbre-
der viden om 
ny dansk øjen-
forskning og 
øjensundhed 

Roche A/S for-
pligter sig til at 
støtte Dansk 
Blindesam-
funds magasin 
”Øjeblikket”. 
Dansk Blinde-
samfund for-
pligter sig til at 
udgive maga-
sin. 

17. - 31. de-
cember 2021 

DKK 30.000 Ej relevant 

Sanofi A/S 
 

Cykelnerven 
2021 

Sclerosefor-
eningen 

Sponsorat At støtte et cy-
kelløb, der 
fremmer kend-
skabet til MS 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. Organisati-
onen forpligter 

13.-18.07.2021 DKK 30.000 N/A 



61 
 

sig til at gen-
nemføre pro-
jektet. 

Sanofi A/S 
 

MS Bike Chal-
lenge 2021 

Sclerosefor-
eningen 

Sponsorat At yde økono-
misk støtte 
til og deltage i 
MS Bike Chal-
lenge 2021, et 
cykelløb, der 
fremmer kend-
skabet til MS. 

Virksomheden 
forpligter sig til 
at yde en dona-
tion til projek-
tet. Organisati-
onen forpligter 
sig til at gen-
nemføre pro-
jektet. 

28.-29.08.2021 DKK 25.000 N/A 

Sanofi A/S 
 

Disease aware-
ness kampagne 
2020-2021 

Lungeforenin-
gen 

Sponsorat Informations-
indsats der le-
verer viden, 
håb og handle-
rum til patien-
ter med svær 
astma 

Forening: Ud-
vikle informati-
ons-materiale 
til mennesker 
der lever med 
astma. Sanofi: 
sponsor 
  

Januar-juni 
2021 

DKK 255.000 Ingen 

Sanofi A/S 
 

Præsentations-
video om Hud-
sagen  

Psoriasis For-
eningen/ Hud-
sagen 

Sponsorat Udvikling af 
præsenations- 
video om Hud-
Sagen  

Organisationen 
producerer en 
film om Hudsa-
gen.  
Sanofi yder en 
donation til 
projektet. 

Marts 2021 – 
marts 2022 

DKK 5.000 N/A 

Sanofi A/S 
 

Padel to cure 
2021 

Børnediabetes 
- Type 1  

Sponsorat Børnediabetes 
– Type 1 will 
host Padel to 
Cure 2021. 
Padel to Cure is 
an event that 
will create 
awareness 
about the type 
1 diabetes. 

The organiza-
tion organizes 
and hosts 
events. Sanofi 
support the 
event with the 
donation. 

29. May 2021 DKK 40.000 Nothing 
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Sanofi A/S 
 

Diabetesfor-
eningen Opspo-
rings- og Fore-
byggelseskam-
pagne 

Diabetesfor-
eningen 

Sponsorat Supporting Di-
abe-
tesforeningen's
 national 
campaign with 
the objective of 
detecting, pre-
venting and 
raising aware-
ness of diabe-
tes.  

The organiza-

tion develops 

and publishes 

the campaign. 

Sanofi support 

the campaign 

with the dona-

tion. 

 

14. november 
2021 

DKK 50.000 Nothing 

Swedish Or-
phan 
Biovitrum A/S 
(Sobi) 
 
 

QoL studie no 
4. 

Danmarks Blø-
derforening 

Databearbejd-
ning, analyse 
og formidling, 
Opsætning og 
datatræk i Sur-
veyXact, Ud-
sendelse via 
centrene og 
Projektledelse 
Danmarks Blø-
derforening 

Studie hvor 
livskvaliteten 
blandt danske 
patienter med 
blødningsfor-
styrrelser bli-
ver undersøgt. 

Sobi sponserer 
kr. 45.657,00 
til Danmarks 
Bløderfor-
enings projekt 
QoL studie no 
4. 

Formulere og 
revidere spør-
geskema i au-
gust-september 
2021 
- Undersøgel-
sen gennemfø-
res i oktober 
2021 
- Data renses 
og bearbejdes i 
november-de-
cember 2021 
- Artikler skri-
ves januar-april 
2022 (udarbej-
delse af to ar-
tikler) 
- Rapport skri-
ves i maj-juni 
og sendes til 
følgegruppe 
midt juni 2022 
- Revideret rap-
port og forbe-

DKK 45.657,00  
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redelse til kon-
ference august-
september (fe-
rie i juli) 2022 
 

Takeda 
Pharma A/S 
 
 

 

Cykelnerven Takeda Pharma 
& Sclerosefor-
eningen  

Cykelnerven Cykling som gi-
ver støtte til 
foreninger 

Økonomisk 
støtte som do-
nation til Cy-
kelnerven 

2021 DKK 25.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

Team Rynkeby Takeda Pharma 
A/S & Børne-
cancerfonden 
og Børnelunge-
fonden  

Team Rynkeby Cykling som gi-
ver støtte til 
foreninger 

Økonomisk 
støtte som do-
nation til Team 
Rynkeby 

2021 DKK 20.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

ADHD-forenin-
gen 

Takeda Pharma 
A/S & ADHD-
foreningen 

Støtte til mulig-
gørelse af ud-
bydelse af eks-
tra mestrings-
kurser for fami-
lier med børn 
med ADHD pga 
den store efter-
spørgsel udløst 
af Covid-19 si-
tuationen.  

Gennemførsel 
af mestrings-
kurser for fami-
lier med børn 
med ADHD. 

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 100.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

Fabry Patient-
forening 

Takeda Pharma 
A/S & Fabry 
Patientforening 

Støtte til for-
eningens ar-
bejde med at 
udgive en bog 
med informa-
tion om fabry 
og historier fra 
personer med 
Fabry om at 
leve med Fa-
bry. 

Udarbejdelse af 
en bog med Fa-
bry-portrætter 
og sundheds-
faglig informa-
tion til patien-
ter med Fabry 
og deres pårø-
rende.  

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 50.054 ingen 
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Takeda Pharma 
A/S 

Colitis-Crohn 
Foreningen 

Takeda Pharma 
A/S & Colitis-
Crohn 
Foreningen 

Støtte til for-
eningens ar-
bejde med at 
optimere infor-
mation til pati-
enter / med-
lemmer.  

At foreningen 
kan udarbejde 
optimeret in-
formation til 
patienter / 
medlemmer. 
 

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 60.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

HAE Scandina-
via 

Takeda Pharma 
A/S & HAE 
Scandinavia 

Støtte til for-
eningen til gen-
nemførsel af 
regionale med-
lemsmøder og 
oversættelse af 
patientmateria-
ler. 

At foreningens 
medlemmer 
kan inviteres til 
regionale med-
lemsmøder 
som støttende 
netværksind-
sats oven på 
Covid-19-peri-
oden i 2021. 
Herudover vil 
nogle af mid-
lerne gå til 
oversætelser af 
patientmateria-
ler til dansk. 

Donation til 
Foreningen ba-
seret på moti-
onsevent 
blandt Takeda 
Pharma’s med-
arbejdere. 

2021 DKK 50.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

HAE Scandina-
via 

Takeda Pharma 
A/S & HAE 
Scandinavia 

Støtte til for-
eningen til af-
holdelse at 
skandinavisk 
konference for 
medlemmer og 
pårørende i no-
vember 2021. 

At foreningens 
medlemmer og 
pårørende kan 
få mulighed for 
at deltage i en 
skandinavisk 
medlemskonfe-
rence i 2021.  

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 67.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

HAE Scandina-
via 

Takeda Pharma 
A/S & HAE 
Scandinavia 

Honorering af 
tidsforbrug i 
forbindelse 
med gennemfø-
relse af Nordisk 

Honorering af 
tidsforbrug i 
forbindelse 
med at assi-
stere Takeda 

Honorering af 
timeforbrug for 
foreningen og 
medlemmer. 

2021 DKK 119.050 ingen 
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Patient Journey 
undersøgelse 

Pharma i pro-
jekt omkring 
Patient Journey 
på nordisk 
plan. 

Takeda Pharma 
A/S 

Colitis-Crohn 
Foreningen 

Takeda Pharma 
A/S & Colitis-
Crohn 
Foreningen 

Økonomisk 
støtte til at for-
eningen kan af-
holde et hy-
brid-medlems-
møde med eks-
terne oplæg 

At foreningens 
medlemmer  
får mulighed 
for at deltage i 
et medlems-
møde med op-
læg ved eks-
terne oplægs-
holdere enten 
ved fysisk 
fremmøde eller 
virtuel delta-
gelse. 

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 25.280 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

Fabry Patient-
forening 

Takeda Pharma 
A/S & Fabry 
Patientforening 

Økonomisk 
støtte til at for-
eningen kan af-
holde et week-
endarrange-
ment for unge 
medlemmer 
specifikt. 

At foreningens 
unge medlem-
mer får viden 
om sygdom-
men Fabry 
samt får mulig-
hed for at mø-
des, dele viden 
og erfaringer 
samt etablere 
netværk ved 
deltagelse i et 
weekendarran-
gement særligt 
målrettet for 
unge medlem-
mer. 

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 20.000 ingen 
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Takeda Pharma 
A/S 

Patientforenin-
gen Lungekræft 

Takeda Pharma 
A/S & Patient-
foreningen 
Lungekræft 

Økonomisk 
støtte til at for-
eningen kan 
opdatere for-
eningens pati-
enthåndbog 

At foreningens 
patienthådbog 
er opdateret 
med nyeste vi-
den. 

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 20.000 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

Danmarks Blø-
derforening 

Takeda Pharma 
A/S & Dan-
marks Bløder-
forening 

Økonomisk 
støtte til at for-
eningen kan 
gennemføre en 
medlemsun-
dersøgelse af 
livskvalitet. 

At foreningen 
får mulighed 
for at gennem-
føre en under-
søgelse af dan-
ske bløderes 
livskvalitet. 

Økonomisk 
støtte til for-
eningen 

2021 DKK 45.657 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

ADHD-forenin-
gen 

Takeda Pharma 
A/S & ADHD-
foreningen 

Honorering af 
medlemmers 
timeforbrug 
ved deltagelse i 
rådgivnings-
møde for Ta-
keda Pharma 
A/S 

At bidrage med 
ADHD-viden i 
arbejdet med at 
planlægge 
awareness-ak-
tiviteter. 

Honorering af 
timeforbrug 
ved tilstedevæ-
relse i møde. 

2021 DKK 5.400 ingen 

Takeda Pharma 
A/S 

ADHD-forenin-
gen 

Takeda Pharma 
A/S & ADHD-
foreningen 

Honorering af 
tidsforbrug i 
forbindelse 
med oplæg om 
at leve med 
ADHD ved in-
ternt møde hos 
Takeda Pharma 
A/S 

At udbrede vi-
den og kend-
skab til livet 
som person 
med ADHD. 

Honorering af 
timeforbrug i 
forbindelse 
med oplæg ved 
møde. 

2021 DKK 1.500 ingen 

Tillotts 
Pharma  
 

Udarbejdelse af 
informations-
hæfte 

Tillotts Pharma 
og CCF  
( Colitis Crohn 
foreningen ) 

Udarbejdelse af 
pjece 

Beskrivelse af 
funktionsevne 
til hjælp for sy-
gepl. og patien-
ter  

Tillotts støtter 
økonomisk og 
CCF udarbejder 
pjece 

Et par måneder DKK 27.751,52   
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UCB Nordic 
A/S 
 

Udarbejdelse af 
en hvidbog for 
psoriasis 

Psoriasis For-
eningen 

Donation til 
delvis dækning 
af udarbejdelse 
af hvidbog for 
psoriasis 

Hvidbogen skal 
anvendes til at 
skabe debat og 
opmærksom-
hed for en 
bedre behand-
ling af PSO pa-
tienter, herun-
der at advokere 
for pakkeforløb 
på området. 
Hvidbogens 
indhold vil 
blive taget i an-
vendelse ved 
Folkemødet på 
Bornholm i juni 
2021. Facts, ar-
gumenter for-
slag der kom-
mer frem i 
Hvidbogen, vil 
også blive an-
vendt ved de 
arrangementer 
PSO-foreningen 
afholder i for-
bindelse med 
deres jubilæum 
i september 
2021. 
 

UCB Nordic do-
nerer delvist 
beløb til udar-
bejdelse af 
hvidbogen hvor 
også andre 
pharma fir-
maer donerer 

20.04.2021 DKK 25.000  

UCB Nordic 
A/S 
 
 

Producering af 
artiketskriv-
ning  

Foreningen for 

Rygsøjlegigt og 

Morbus Bech-

terew 

Donation til at 
producere tre 
artikler skrevet 
af en Medical 
Writer 

Formålet med 
artikler er at 
skabe større fo-
kus på proble-
matikkerne 

UCB Nordic 

yder økono-

misk støtte og 

Foreningen for 

Rygsøjlegigt og 

28.01.2021 DKK 30.000  
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og UCB Nordic 
A/S 

omkring at 
stifte familie og 
de valg der bli-
ver taget om-
kring det, som 
kronisk syg, 
med en inflam-
matorisk syg-
dom 

Morbus Bech-

terew 

Sørger for pro-
duktion af ar-
tikler 

UCB Biop-
harma SRL  
 

PROMS "Going 
digital" PROM-
instrumenter 
til patienter 
med moderat 
til svær PSO 

Psoriasis For-
eningen og UCB 
Biopharma SRL 
 

Sponsorat til 
udvikling af 
APP 

Udvikling af 
app, som vil in-
kludere Patient 
Reported Out-
comes (PRO) 
for patient med 
moderat til 
svær PSO defi-
neret af PRO-
sekretæren og 
kliniske ek-
sperter. Patien-
ter PROM-data 
vil være synlige 
for patienter og 
sundhedsper-
sonale. Patien-
terne vil blive 
bemyndiget, og 
PROMS-appen 
tjener til pati-
entuddannelse, 
patientstøtte-
værktøj, delt 
beslutningstag-
ning, patient-
rapporterede 
resultater og 

UCB Biop-
harma SRL 
yder økono-
misk støtte. 
Psoriasisfor-
eningen arbej-
der med appen 

15.12.2020-
31.12.2021 

DKK 743.810 
(€100.000)  
valutaomreg-
net d. 
18.01.2022 
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værdibaseret 
sundhedspleje 

 


