ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2021
Navnet på den
virksomhed,
der indberetter

Samarbejdsprojektets navn

Navnet på de
parter, der har
indgået aftalen

Type af projekt

Formål

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

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

(Hvilket formål tjener samarbejdet)

Awareness via
produktion og
promovering af
SoMe-indhold
og medieaktiviteter
Udvikling og
lancering af
animationsvideo

Sponsorat til
brug af kommunikationsbureau

Genoptryk af
materiale til
formidling af
viden vedr. behandling og diagnosticering

AbbVie

Atopisk Eksem
på den politiske dagsorden

AbbVie,
Atopisk Eksem
Foreningen

Awareness
kampagne

AbbVie

Awareness
kampagne –
Atopisk Eksemforening

AbbVie,
Atopisk Eksem
Foreningen

Awareness
kampagne

AbbVie

Fokus på HCV

AbbVie, Brugernes Akademi

Genoptryk af
informationsmateriale

Parternes rolle
i projektet

Tidsramme

Den økonomiske støttes
størrelse

Omfang og indhold af ikke-finansiel støtte

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

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

November
2021 –
januar 2022

DKK 100.000

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.

Donation til
brug af kommunikationsbureau

September
2021december 2021

DKK 85.000

Donation til
grafiker og tryk
af kampagnematerialer

September
2021–
oktober 2021

DKK 20.500

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
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AbbVie

INHSU 2021

AbbVie, Brugernes Akademi

Konferencedeltagelse

Deltagelse for
to projektmanagere til INHSU 2021

Donation til registreringsomkostninger

Juli 2021 –
oktober 2021

DKK 2.960

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.

AbbVie

Podcast om elimination af
HCV

AbbVie, Brugernes Akademi

Produktion,
lancering og
promovering af
podcast

Skabe awareness og øge viden

Sponsorat til
brug af ekstern
podcastproducent

Juli 2021 –
oktober 2021

DKK 190.000

AbbVie

Projekt Selvtest

AbbVie, Brugernes Akademi

Awareness- og
uddannelsesprogram

Øge sygdomsopsporing,
awareness og
viden om behandling

Maj 2021 –
september
2021

DKK 134.930

AbbVie

Konference på
Christiansborg

AbbVie, Hudsagen

Konference-afholdelse

Skabe politisk
opmærksomhed og engagere interessenter

Oktober 2021 –
januar 2022

DKK 50.000

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.

AbbVie

LYLE fokus:
Livskvalitet

AbbVie, LYLE

Produktion af
LYLE-magasin

Øge viden om
livskvalitet
blandt blodkræft-patienter
og skabe dialog
med sundhedsprofessionelle

Donation til
selvtestudstyr
og produktion
af instruktionsvideo og materiale
Sponsorat til
brug af konsulentfirma til
etablering og
afholdelse af
konference
Donation til
produktion af
magasin

November
2021 –
december 2021

DKK 25.000

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.

AbbVie

Avanceret behandling af
Parkinsons
sygdom

AbbVie, Parkinsonsforeningen

Genoptryk af
materiale

Layout og tryk
af brochure om
avanceret behandling

Donation til
layout og genoptryk

Februar 2021 april 2021

DKK 7.000

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
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AbbVie

Parkinsonsalliancen

AbbVie, Parkinsonsforeningen

Udarbejdelse af
hvidbog

Beskrive udfordringer med
sygdom

Donation til
brug af kommunikationsbureau

December
2021 –
februar 2022

DKK 180.000

AbbVie

Video om Hudsagen

AbbVie, Psoriasisforeningen

Videoproduktion

Informationsvideo om HudSagen til FSDS
landsmøde

Februar 2021 april 2021

DKK 5.500

AbbVie

Artikel om behandlingsformer

AbbVie, Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

Udarbejdelse af
artikel

Donation til
brug af konsulentfirma til
produktion af
video
Donation til artikelskriv-ning
via kommunikationsbureau

Oktober 2021 december 2021

DKK 30.750

AbbVie

Grøn stær –
awareness
kampagne

AbbVie, Øjenforeningen

Donation til
kampagne via
kommunikationsbureau

December
2021juni 2022

DKK 100.000

ALK-Abelló
Nordic

Høfeberkurser
2021

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

ALK-Abelló
Nordic A/S
yder et økonomisk bidrag til
afholdelse af
høfeberkurser.
Astma-Allergi
Danmark afholder udgifterne
videre til leverandører, samt
står for projektledelse af
det samlede

Foråret 2021

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

Støtte til udarbejdelse af information vedr.
behand-lingsformer baseret på
interview med
eksterne eksperter
Awareness
Skabe awarekampagne og
ness om
folkemødeglaukom og
event
vigtighed af tidlig opsporing
Økonomisk bi- Samarbejdet
drag til afholhar til formål,
delse af høfeat ALK-Abelló
berkurser og
Nordic A/S
de andre aktivi- sponsorerer
teter, der er
høfeberkurser,
forbundet her- hvis mål er at
med.
undervise borgere samt deres pårø-rende
i aller-gisk
rhinitis, herunder ud-redning
og be-handling.

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med samarbejdet.
Der er ikke nogen ikke-finansiel støtte i forbindelse med
dette projekt.
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ALK-Abelló
Nordic

Pollenkalender
2021

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

Økonomisk
bidrag til de
processer, der
er forbundet
med udarbejdelse af
pollenkalender
2021.

Samarbejdsaftalen er indgået
med henblik
på, at ALKAbelló Nordic
A/S sponsorerer Astma-Allergi Danmarks
tilblivelse af
pollenkalender
2021.

projekt og er
alene den part,
som varetager
kontakt med
pressen m.m.
ALK-Abelló
Foråret 2021
Nordic A/S
yder et økonomisk bidrag til
udarbejdelse,
layout, print,
formidling og
udsendelse af
pollenkalender,
der dækker statistik af pollensæsonen gennem perioden
2011-2020.
Astma-Allergi
Danmark står
for projektledelse af det
samlede projekt.
Desuden er det
alene AstmaAllergi Danmark, der varetager kontakt
til
presse mm. i
forbindelse
med udgivelsen.

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

Der er ikke nogen ikke-finansiel støtte i forbindelse med
dette projekt.
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Amgen

Disease Awareness Month

Amgen

Annoncering/standard
pakke
Kvartalsvis i
deres blad
Support til den
Danske Fabry
patient forening

Amicus

Amicus

Medlemskab

Amgen
Patientforeningen lungecancer
Myelomatose
foreningen

Oplysning om
sygdom

Sygdoms oplysning

Donation

November
2021

DKK 25.000

0

Oplysninger
om patientorienterede oplysninger

Livskvalitet

Donation til udarbejdelse af
annonce.

2021

DKK 50.000

0

Amicus og

Støtte til trykning af Fabry
foreningens
pjece, patient
aktiviteter, Fabry foreningens møder og
support til bog
om Fabrys sygdom

Øge viden om
Fabry hos patienter og pårørende

Amicus støttede alene de af
Fabry pt forening ansøgte
sponsorat uden
nogen indflydelse på aktiviteterne eller
materialerne.
Bogen er et samarbejds-projekt med flere
andre farmaceutiske virksomheder

2021

DKK 96.248

ingen

SD’s Samarbejds-udvalg
(SD & medlemsvirk-somhederne heriblandt Amicus) mødes efter behov, typisk to – tre
gange årligt. SD
varetager sekretariatsfunk-

Formålet med
samarbejds-udvalget er at øge
opmærksomheden om
sjældne sygdomme og at
styrke de
sjældne patienters stemme.
Det sker gennem gensidig
information og

2021

Kontingent på
DKK 12.500

ingen

Fabry pts foreningen

Amicus og
Sjældne Diagnoser (SD)
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Arvelle
Therapeutics

Astellas
Pharma a/s

Patient speaker
on Nordic
Onboarding
2021

SoMe kampagne om inkontinens

Epilepsiforeningen
Specification:
Arvelle has
agreement
with Epilepsiforeningen.

Kontinensforeningen

tionen for udvalget. Virksomheder-ne
betaler et årligt
kontingent på
12.500 kr. for
at være med til
møderne samt
for at vedblive
at være opdateret på SDs aktiviteter.
Education/internal training
about a patient
case

samarbejde om
problemstillinger af fælles interesse.

internal training on the disease of epilepsy
from a patient
perspective to
create a deeper
understanding
of the value
connected to
our daily business.

Sygdomsoplysning

Oplysning omkring inkontinens

Sygdomsoplysning

At øge kendskab til at leve

Astellas
Pharma a/s

Astellas
Pharma a/s

Informationsmateriale til

Dansk Nyreforening

Epilepsiforeningen –
Provide patient
speaker
Arvelle Therapeutics/Angelini Pharma –
Set up meeting/training for
the whole
Angelini
Pharma
Noridcs Team
Astellas yder
økononmisk
støtte til projektet; Kontinensforningen
står for gennemførelsen af
projektet.
Astellas stiller
sygdomsmate-

August 17th
2021
August 19th
2021

DKK 10.000

Januar – December 2021

DKK 52.000

Ingen

Fra August
2021

DKK 0

På forespørgsel
modtager for-

This amount
was paid directly to the
HCP due to the
fact that
Epilepsiforeningen was
not able to process the payment to the patient speaker.

No form of
non-financial
support to
epilepsiforeningen or
patient speaker
was provided.
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brug på foreningens website

Astellas
Pharma a/s

med anaemia
of CKD

AstraZeneca

2 stk. video om
symptomer på
lungekræft

AstraZeneca og InformationsPatientforenin- materiale
gen Lungekræft

At øge opmærksomheden på symptomer på lungekræft

AstraZeneca

Sponsorat af te- AstraZeneca og
lefonisk HotPatientforeninline for medgen Lungekræft
lemmer af Patientforeningen
Lungekræft

Tilskud til
oprettelse af
Patientforeningens hotline

Formålet med
samarbejdsaftalen er at
støtte Patientforeningens
hotline for patienter i behandling for lungekræft. Hotlinens varetagere kan
støtte patienter
og pårørende
ved at hjælpe
dem med at
svar på spørgsmål i forhold til
behandling,
vejledning,
tolkning af sygdomsresultater, generelle

riale til rådighed som Nyreforeningen vil
bruge til foreningens nyreskole for medlemmer.
Virksomheden 01FEB21 til
stiller 2 videoer 21JAN22
til rådighed for
patientforeningens hjemmeside
Virksomheden
sponsorerer
oprettelsen af
hotline med
30.000 kr.

Marts 2021August 2021

eningen sygdomsmateriale
i digital form til
brug på deres
interne medlemswebsite
DKK 0

DKK 30.000

Virksomhedens
ikke-finansielle
ydelse udgør
udlån af to videoer omkring
symptomer på
lungekræft.
N/A
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AstraZeneca

CLL patient informationspjece

AstraZeneca

Temadag for
patienter om
aktuelle problemstillinger
indenfor lymfekræft, CLL,
MDS, CML,
akutte
leukæmier

AstraZeneca

Donation til
Børnelungefonden

AstraZeneca og
LYLE – Patientforeningen for
Lymfekræft,
Leukæmi og
MDS
AstraZeneca og
LYLE – Patientforeningen for
Lymfekræft,
Leukæmi og
MDS

Anvende midlerne til udarbejdelse af CLL
patient informations pjece

AstraZeneca og
Børnelungefonden

Anvender midlerne med henblik på deres
arbejde indenfor
forebyggelse,
forståelse og
behandling af
børn og unges
lungesygdomme
via støtte til
REHPA møde
for lungesygebørn uge 42,
2021.

Anvende midlerne til gennemførelse af
dagen inklusive
streaming af
mødet, da der
er patienter,
der grundet
sygdom ikke
ønsker at møde
op fysisk.

bekymringer
m.v.
Formålet er at
støtte udarbejdelsen af patientinformationspjece om
CLL
Formålet er at
støtte gennemførelsen af temadagen for
patienter

Donationen er
blevet mulig
idet Virksomhedens medarbejdere har
gennemført intern motionsaktivitet (her af
første del af
”projektnavnet
”AstraZeneca
A/S motionerer
og donerer”)
med henblik på
at rejse donationsbeløbet, der

AstraZeneca
støtter med beløb, og LYLE
udarbejder pjecen

1. juli –
10. oktober
2021

DKK 11.975

N/A

AstraZeneca
støtter med beløb, og LYLE afholder temadagen

25SEP2021

DKK 30.000 til
delvis dækning
af streaming
omkostning.

N/A

Donation til
Børnelungefondens arbejde
ifm. forebyggelse, forståelse og behandling af børn og
unges lungesygdomme
via forskning
indenfor området.

1. oktober
2021 –
30. april 2022

DKK 50.000

N/A
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så gives til Børnelungefondens arbejde,
som anvender
midlerne med
henblik på deres arbejde indenfor
forebyggelse,
forståelse og
behandling af
børn og unges
lungesygdomme
via forskning
indenfor området.
AstraZeneca

Donation til Diabetesforeningen

AstraZeneca og
Diabetesforeningen

Anvende midlerne til børnefamiliekurser,
forskning i diabetes, rådgivning samt forebyggelse og oplysning.

Donationen er
muliggjort qua
virksomhedens
medarbejdere,
som har gennemført internt
motionsaktivitet m.h.p. at
rejse beløbet,
der så gives til
Diabetesforeningen i forbindelse med
‘Beat Diabetes kampen for livet' - et indsamlingsshow
til fordel for

Donationen er
givet til Diabetesforeningen
til anvendelse
til børnefamiliekurser,
forskning i diabetes, rådgivning samt forebyggelse og oplysning.

14. november
2021

DKK 75.000

N/A
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AstraZeneca

Konsulentydelse fra MBCarbejdsgruppemedlem under
Dansk Brystkræft Organisation (DBOMBC)

AstraZeneca

AstraZeneca og
DBO-MBC

Konsulent fra
DBO-MBC fortæller om egen
erfaring med at
leve med metastatisk brystkræft

AstraZeneca og
DBO-MBC

Undervisning

Bayer A/S

Podcast omkring en
bløders liv
anno 2020

Bløder foreningen

Podcast
(blev udsat i
2020 pga.
corona)

Bayer A/S

”Hjernen er hovedsagen”

Bayer A/S og
Hjernesagen

Medsponsor
til Hjernesagens informationskampagne "Hjernen er hovedsagen" herunder blodtryksevents og
World stroke
day

bl.a. Diabetesforeningen i
Danmark
Ydelsen er efterspurgt
m.h.p. at udarbejde videooptagelser til anvendelse på sociale medier
Gennemgang af
hvem er DBO
og hvad kan de
kan hjælpe og
støtte de metastatisk brystkræft med
Opmærksomhed omkring en
bløders liv og
udfordringer
anno 2020
Fokus på forebyggelse af
apopleksi generelt og viden
omkring stroke
samt opfølgning heraf.

Konsulenten giver en præsentation, der optages af virksomheden

22- november
202131. december
2022

DKK 9.000

N/A

Konsulenten gi- 14. december
ver en præsen- 2021
tation på et efteruddannelsesmøde

DKK 4.000

N/A

Bayer sponsorer udgifter til
tilblivelsen af
podcasten

Juni 2021

DKK 74.000

Bayer sponsorerer udvikling
og produktion
af trykte såvel
som digitale
materialer, PRaktiviteter og
andre former
for bevidsthed
omkring Hjernesagens kampagne

2021

DKK 200.000

Opmærksomhed omkring en
bløders liv og
udfordringer
anno 2020
Bred presse generelt omkring
stroke, herunder forebyggelse heraf
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Bayer A/S

Synskonferencen på Christiansborg

Bayer og Øjenforeningen

Medsponsor
ved Sundhedspolitisk diskussion på Christiansborg for
fagfolk, embedsmænd og
patienter.

”Skabe opmærksomhed
omkring øjenpatienters udfordringer med
rettidig opsporing og behandling ”

Sponsorat går
til foredragsholdere, trykt
material, annoncering og
PR

Jan 2021

DKK 125.000

Skabe opmærksomhed og politisk forståelse
og opbakning
omkring udrednings- og behandlingsgarantien for
øjenpatienter
Politisk debat
omkring synshandlingsplan
og opmærksomhed på
øjenpatienters
rettigheder
Disease awareness

Bayer A/S

Folkemødet

Bayer og Øjenforeningen

Medsponsor
ved politisk debat omkring
øjensygdomme

-At skabe opmærksonhed
på synshandlingsplan og
øjenpatienters
rettigheder

Støtten går til
politisk debat,
annoncering og
foredragsholdere

Juni 2021

DKK 80.000

Bayer A/S

Verdens Diabetesdagen

Diabetesforeningen

Disease awareness i forbindelse med verdens Diabetesdagen

Køb af Annonce
Støtten går til
forskning, rådgivning, forebyggelse og oplysning

November
2021

DKK 20.000

Bayer A/S

”Diabetes Impact study”

Diabetesforeningen

Disease awareness i forbindelse med verdens Diabetesdagen, som bliver transmitteret på dansk TV
Produktion af
digitalt materiale og printed
materiale til Diabetes impact
study.

At skabe opmærksomhed
omkring tidlig
opsporing af
type 2 diabetes

Støtten går til
undervisere og
materialeudarbejdelse

Maj 2021

DKK 100.000

At skabe opmærksomhed
hos omkring
tidlig opsporing af type 2
diabetes

Bayer A/S

”Hjertet og Diabetes”

Diabetesforeningen

Kampagne på
Landing page
diabetes.dk

At skabe opmærksomhed
på sammenhængen mellem diabetes og
hjertesygdom

Støtten går til
udarbejdes af
materiale, både
print og digital

Juni 2021

DKK 50.000

Opmærksomhed på sammenhængen
mellem diabetes og hjertesygdom
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Bayer A/S

Patienthåndbog

Patientforenin- Patienthåndgen Lungekræft bog

At skabe opmærksom på
sammenhængen mellem
CAT (cancer associeret thrombose) hos lungekræftpatienter

Støtten går til
at opdatere kapitel i håndbogen for patienter omkring
cancer associeret thrombose.

September
2021

DKK 50.000

At skabe opmærksom på
sammenhængen mellem
CAT (cancer associeret thrombose) hos lungekræftpatienter

BioCryst Ireland Limited

2021 Scandinavian Conference by HAE
Scandinavia

HAE Scandinavia

HAE Scandinavia to educate
patients, caregivers, and
healthcare professionals
about the
power of
prophylactic
treatment and
care
Samarbejdet er
et sponsorat,
hvor Biogen
yder støtte til
Cykelnerven
2021. Støtten
går til forskning indenfor
sclerose. Cykelnerven er Danmarks hårdeste

2021 Scandinavian Conference by HAE
Scandinavia.

12-14
november
2021

DKK 200.000

N/A

Samarbejdet
blev afsluttet
den 19. september 2021,
hvor Cykelnerven blev afsluttet

Biogen sponsorerer Cykelnerven med
DKK 25.000

BioCryst Ireland Limited

Sponsorship of
the 2021 Scandinavian Conference by HAE
Scandinavia.
3 x full delegate
packages for
BioCryst employees

Biogen (Denmark) A/S

Cykelnerven
2021

Biogen (Denmark) A/S,
Scleroseforeningen

Støtte til forskning

HAE Scandinavia organised
and hosted the
conference
”Scleroseforeningen” står
for at arrangere eventet
samt udvælgelse af deltagere. Yderligere information om rammerne for Cykelnerven kan
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velgørenhedsevent som finder sted en
gang årligt, og
støttes af flere
virksomheder
Biogen (Denmark) A/S

You Go Girl
2021

Biogen (Denmark) A/S,
Scleroseforeningen

Støtte til forskning

Samarbejdet er
en aftale, hvor
Biogen køber
25 startpakker
til You Go
Girl event
2021.
Overskuddet
går til forskning indenfor
sclerose. You
Go Girl er en
årlig event – gå
for en verden
uden sclerose som støttes af
flere virksomheder.
Yderligere information kan
findes på Scleroseforeningens hjemmeside:
www.scleroseforeningen.dk/you-gogirl.

findes på hjemmesiden
https://www.c
ykelnerven.dk/
Biogen bliver
nævnt som
sponsor til Cykelnerven.
”Scleroseforeningen” står
for at arrangere eventet,
og Biogen har
købt 25 startpakker.

Samarbejdet
blev afsluttet
den 31. maj
2021.

Biogen har
købt startpakker for i alt
DKK 6.000

13

Biogen (Denmark) A/S

OKMS

Biogen (Denmark) A/S,
Scleroseforeningen

Støtte til projektet; OKMS

Biogen (Denmark) A/S

Demenskonference 2021

Biogen (Denmark) A/S, Alzheimerforeningen

Partnerskab/Samarbejde

Biogen (Denmark) A/S

Demenskonference 2021

Biogen (Denmark) A/S, Pårørende i Danmark

Partnerskab/Samarbejde

Samarbejdet
hvor Biogen
yder støtte til
OKMS, er en digital livstilsplatform der
skal give mennesker
med
sclerose mulighed for at spille
en aktiv og positiv rolle i deres egen sygdomsudvikling.
Støtten går til
fase
1 af projektet,
som er udvikling af indhold
til OKMS Livsstilunivers
Afholde konference om demens for
beslutningstagere og fagfolk
for at drøfte behovet for at optimere demensindsatsen i
Danmark
Afholde konference om demens for
beslutningstagere og fagfolk

”Scleroseforeningen” står
for at udvikle
indhold til platformen, og Biogen bidrager
med økonomisk støtte.

Samarbejdet
blev afsluttet
den 31. december 2021.

Biogen har bidraget med
DKK 60.000

Samarbejde om
planlægning og
afholdelse af en
national Demenskonference

1. april – 30.
november
2021.

N/A

Parterne har
bidraget til
samarbejdet
med ideer, viden, rådgivning
og oplægsholdere til konferencen.

Samarbejde om
planlægning og
afholdelse af en

1. april – 30.
november
2021.

N/A

Parterne har
bidraget til
samarbejdet
med ideer, viden, rådgivning
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Biogen (Denmark) A/S

Demenskonference 2021

Biogen (Denmark) A/S, Ældresagen

Partnerskab/Samarbejde

Boehringer In- ”Hjernen er hogelheim Danvedsagen“
mark A/S

Hjernesagen
OplysningsBlekinge Boule- kampagne
vard 2
2630 Taastrup

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Diabetesforeningen
Stationsparken
24, st. tv.
2600 Glostrup

Diabetesdebat
på Folkemødet
2021

Debatmøde

for at drøfte behovet for at optimere demensindsatsen i
Danmark
Afholde konference om demens for
beslutningstagere og fagfolk
for at drøfte behovet for at optimere demensindsatsen i
Danmark
Støtte Patientforeningens
kampagne i
2021 som er et
led i Patientforeningens flerårige kampagne 20172021, der skal
fjerne apopleksi fra top
fem af de største sundhedsproblemer i
Danmark
At viderebringe
budskabet om
ulighed og forebyggelse af følgesygdomme/multisygdom fra

national Demenskonference

og oplægsholdere til konferencen.

Samarbejde om
planlægning og
afholdelse af en
national Demenskonference

1. april – 30.
november
2021.

N/A

Parterne har
bidraget til
samarbejdet
med ideer, viden, rådgivning
og oplægsholdere til konferencen.

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteten

2021

DKK 30.000

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteten

Juni 2021

DKK 48.200

Ingen
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Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Diabetes Impact Study

Diabetesforeningen
Stationsparken
24, st. tv.
2600 Glostrup

Registerstudie

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Oplysningskampagne om
diabetes og
hjertekarsygdom i 2021

Diabetesforeningen
Stationsparken
24, st. tv.
2600 Glostrup

Oplysningskampagne

den Nationale
Handlingsplans
fokusområde:
”Flere med en
velreguleret diabetes” til et
essentielt fokus
for den kommende sundhedsreform.
Støtte til ’Diabetes Impact
Study’, der skal
beskrive hvad
Type 2-diabetes koster det
danske samfund gennem
en analyse af
de T2D relaterede samfundsøkonomiske
omkostninger i
dag samt en
etablering af en
årlig opdatering af tallene
Støtte patientforeningens
landsdækkende
oplysnings-, forebyggelses- og
opsporingsindsats i 2021,
som er målrettet personer
med diabetes,

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteten

April 2021 –
februar 2022

DKK 145.000

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteten

Maj –
december 2021

DKK 50.000

Ingen
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Boehringer Ingelheim Danmark A/S

International
Sklerodermidag og generalforsamling

Sklerodermiforeningen

Sygdomsoplysning

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Diabetesforeningens opsporings- og forebyggelseskampagne ifm
FNs Verdens
Diabetesdag
den 14.11.2021

Diabetesforeningen
Stationsparken
24, st. tv.
2600 Glostrup

Oplysningskampagne

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Verdens Psoriasisdag 2021

Psoriasisforeningen
Blekinge Blvd.
2

Oplysningskampagne

der er i risikogruppen for at
have hjertekar-sygdomme
Økonomisk
støtte til
afholdelse af
International
Sklerodermidag og patientforeningens
generalforsamling
Diabetesforeningen ønsker
at oplyse om risikoen for at
have/udvikle
type 2-diabetes
for at opspore
flere i højrisikogrupperne
og dermed understøtte, at
flere kommer i
rettidig behandling eller
iværksætter
livsstilsændringer for at forebygge sygdommen og følgesygdommene
Økonomisk
støtte til aktiviteter til gavn
for psoriasis

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteterne

Jul –
december 2021

DKK 59.466

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteterne

November
2021

DKK 150.000

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.

Oktober 2021

DKK 25.000

Ingen
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2630 Taastrup

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Efteruddannelse for sygeplejersker

LungeforeningenStrandboulevarden 49
2100 København Ø

Konsulentydelse

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Diabeteskampen (et indsamlingsshow til
fordel for Diabetesforeningen)

Diabetesforeningen
Stationsparken
24, st. tv.
2600 Glostrup

Sygdomsoplysning

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Kroniske Influencers vol. 2

Kroniske Influencers
Kirkebakke 23
7400 Herning

Landsdækkende markedsføringskampagne

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Lungesyge
børn

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49
2100
København Ø

Kampagne

patienter og
pårørende i
forbindelse
med Verdens
Psoriasisdag
2021
En repræsentation fra Lungeforeningen er
moderator ved
et heldagsmøde
Økonomisk
støtte til Diabetesforeningens
arbejde med
f.eks.
børnefamiliekurset
Fremme kendskabet til patientforeningen
for at kunne
hjælpe så
mange kronikere som muligt.
Økonomisk
støtte til afholdelse af møder/netværk
for lungesyge
børn, hvor formålet er at oplyse om sygdommen og

Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteterne
Boehringer Ingelheim: Ansvarlig for mødet
Patientforeningen: Moderator
Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteterne
Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for kampagnen

Oktober 2021

DKK 10.000

Ingen

November
2021

DKK 20.000

Ingen

December
2021 –
december 2022

DKK 50.000

Ingen

Boehringer Ingelheim: Økonomisk støtte.
Patientforeningen: Ansvarlig
for aktiviteten

December
2021

DKK 20.000

Ingen
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Bristol Myers
Squibb Danmark

Cykelnerven

Scleroseforeningen og
BMS

Sponsorat

Bristol Myers
Squibb Danmark

OKMS

Scleroseforeningen og
BMS

Sponsorat

Bristol Myers
Squibb Danmark

You Go Girl

Scleroseforeningen og
BMS

Sponsorat

Bristol Myers
Squibb Danmark

Nationale modermærkekræftdage
2021

Patient- foreningen Modermærkekræft

Sponsorat

vejlede i, hvordan børn lever
med en lungesygdom. Endvidere er formålet at styrke
sammenholdet
og fællesskabet
for familier
med lungesyge
børn. Støtten
går bl.a. til Tshirts til børnene.
Scleroseforeningens
indsamlingsevent
https://www.cykelnerven.dk/

Scleroseforeningen står
for alle aktiviteter

2021

DKK 42.000

Etableringen af
https://okms.d
k/

Scleroseforeningen står
for alle aktiviteter

2021

DKK 60.000

Scleroseforeningens indsamlings-event You
Go Girl
https://www.c
ykelnerven.dk/
Foreningens
medlemmer får
mulighed for at
opleve en
række oplæg

Scleroseforeningen står
for alle aktiviteter

2021

DKK 15.000

Patient- foreningen Modermærkekræft står for
alle aktiviteter

2021

DKK 100.000
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relateret til melanom
Opdatering og
tryk af håndbog
til patienter
med lungekræft

Bristol Myers
Squibb Danmark

Patienthåndbog

Patient-foreningen Lungekræft

Sponsorat

Chiesi Pharma
AB

Bog om Fabrys
sygdom

Chiesi og Fabry
patientforeningen

Sponsorat

Skabe større
kendskab til
Fabrys sygdom
i Danmark

Chiesi Pharma
AB

Fabry Patient
Advisory Board

Chiesi og Fabry
Patientforening

Honorar for
deltagelse i mødet

CSL Behring
AB

Collaboration
Project

CSL Behring AB

Nordisk möte
sommer 2021.

For Chiesi at
undersøge mulighederne for
at udvikle information/støtte til
patienterne under hensyntagen til de ønsker, der blev
udtrykt under
advisory board
2020
To secure
knowledge and
exchange of experiences of
Alfa-1 disease
among patients, HCPs

Alfa-1 foreningen, Denmark

2 major Information meetings.

Patientforeningen Lungekræft
står for alle aktiviteter

2021

DKK 165.000

Foreningen dri- Q1 2021
ver projektet,
og Chiesi sponsorerer sammen med andre
farmaceutiske
virksomheder
med medicin til
Fabrys sygdom
Patientforenin- 9. september
gen deltager
2021
med to repræsentanter i mødet. Disse vil
hjælpe Chiesi
med at forstå,
hvilke projekter / projekter
der kan gavne
patienterne
mest.

DKK 50.054

NA

3000 DKK

NA

CSL Behring AB
will support
the activities financially,
whereas planning and execution will be

DKK 40.800

2021-01-10 –
2021-12-31
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CSL Behring AB

CSL Behring AB

CSL Behring Ab

Collaboration
Project

CSL Behring AB

Collaboration
Project

CSL Behring AB

Collaboration
Project

CSL Behring AB

Danmarks Bløderforening

HAE Scandinavia

HAE Scandinavia

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

HAE Scandinavia conference
in Copenhagen,
Demark and
celebration of
HAE Scandinavia´s 20th anniversary

Support the following activities
1. Emergency
Room Poster
2. Virtual Meeting
3. Meet and
Greet
4. HAE trackR

and Danish society by supporting activities

done by the
Alfa-1
foreningen in
Denmark

To secure
knowledge and
exchange of experiences of
bleeding disorders among patients, HCPs
and Danish society by supporting activities
Purpose of the
conference is to
educate patients and care
givers about
the power of
prophylactic
treatment and
care – a paradigm shift.

CSL Behring AB
will provide financial support, and
Danmarks
Bløderforening
will be responsible for the
study

2021-08-012022-09-31

DKK 45.657

CSL Behring AB
will support
the activities financially,
whereas planning and execution will be
done by the
HAE Scandinavia

2021-05-312021-11-31

DKK 200.000

Support activities to improve
the support for
HAE patients
around Scandinavia.

CSL Behring AB
will support
the activities financially,
whereas planning and execution will be
done by the
HAE Scandinavia

2021-04-152021-12-31

DKK 71.000
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CSL Behring
ApS

Informationsmateriale

CSL Behring
ApS

Informationsmateriale

Immun Defekt
Foreningen

CSL Behring
ApS

Uafhængigt oplysningsmateriale til IDF Nyt

CSL Behring
ApS
Immun Defekt
Foreningen

Uafhængigt oplysningsmateriale til IDF Nyt

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

Formålet er
støtte med uafhængigt oplysningsmateriale
om plasma og
immunglobulin
under COVID19 epidemien
til brug for
medlemmer,
potentielle
medlemmer og
almenheden.

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

1 gang økonomisk støtte relateret til vidensdeling.

DKK 4.250

1 gang økonomisk støtte relateret til vidensdeling
blandt medlemmer, potentielle medlemmer og almenheden.

DKK 7.500
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mer, potentieller medlemmer
og almenheden,
Interviewed by 01.12-20 –
3rd partner,
14.01.21
and not in direct contact
with Daiichi
Sankyo
The patient
19.01.21
gave an internal presentation

Daichi Sankyo
Nordics

Patient insight
meeting DBO

DBO and
Daiichi Sankyo
Nordics

Patient insight
meeting: Patient group interviews

To provide an
insight into
MBC patients'
needs

Daichi Sankyo
Nordics

Patient lecture

DBO and
Daiichi Sankyo
Nordics

Internal education

Living with
mBC

Daichi Sankyo
Nordics

Patient insight
meeting DBO

DBO and
Daiichi Sankyo
Nordics

Individual Patient interviews

Interviewed by
3rd partner,
and not in direct contact
with Daiichi
Sankyo

01.07.2101.08.21

DKK 7500

Daichi Sankyo
Nordics

LinkedIn Video

DBO and
Daiichi Sankyo
Nordics

Interview and
filmed for LinkedIn video

To provide an
insight into
MBC patients'
considerations
and behaviours
in relation to
knowledge retrieval
mBC Disease
Awareness

Interviewed
and filmed by
3rd partner.

Oktober 21

DKK 4.400

Eli Lilly Danmark

Psoriasisforeningen patient
video

Eli Lilly Danmark

Sponsorat

Støtte til patient video

November
2020 –
December
2020

DKK 56.250

N/A

Sponsorat

Støtte til patient video

Psoriasisforeningen laver
patient video
Eli Lilly Danmark giver
støtte
Psoriasisforeningen laver
patient video

November
2020- December 2020

DKK 125.000

N/A

Psoriasisforeningen
Eli Lilly Danmark

Psoriasisforeningen forberedelse og
kampagne ifm.

Eli Lilly Danmark

DKK 6000

DKK 2000
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Eli Lilly Danmark

Eli Lilly Danmark

Eli Lilly Danmark

World Psoriasis
Day 2020
Atopisk Eksem
Forening Patient video samt
SoMe kampagne

Psoriasisforeningen

Psoriasisforeningen
patient
opmærksomhed kampagne

Eli Lilly Danmark

Psoriasisforening ens Pso
aktiviteter 1.
halvår 2021

Eli Lilly Danmark Psoriasisforening en

Eli Lilly Danmark

Sponsorat

Støtte til patient video for
opmærksomhed
og fokus på
psoriasis

Sponsorat

Støtte til at koordinere projektet, samt udvikle videoer
og SoMe indhold
Støtte til
aktiviteter i
forbindelse
med foreningens 50-års jubilæum, samt
til støtte af
større
opmærksomhed
på psoriasis og
relaterede dermatologiske
sygdomme,
samt fremme
samarbejde på
tværs af dermatologiske
sygdomme og

Atopisk Eksem
Forening

Psoriasisforeningen
Sponsorat

Eli Lilly Danmark giver
støtte
Atopisk Eksem
Forening laver
patient video
og SoMe-indhold til kampagne
Eli Lilly Danmark giver
støtte
Psoriasisforeningen laver
kampagnen
Eli Lilly Danmark giver
støtte
Eli Lilly giver
støtte til psoriasisforening
ens aktiviteter i
2021, ifm. foreningens 50års jubilæum.,
herunder workshop og White
book

August 2020December
2020

DKK 56.250

N/A

December
2019
–
December
2020

DKK 150.000

N/A

Januar 2021 –
Juni 2021

DKK 35.000

N/A
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Eli Lilly Danmark

HudSagen video

Eli Lilly Danmark

Sponsorat

Hudsagen

Eli Lilly Danmark

Eli Lilly Danmark

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

Eli Lilly Danmark

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

Eli Lilly Danmark

Sponsorat

HudSagen

Atopisk Eksem
Forening

Sponsorat

patientorganisationer
Støtte til
HudSagen til
udvikling af video. Video med
klip fra positionspapir samt
citater fra
HudSagens
mærkesager og
visioner
Støtte til forberedelse af conference, invitationer, afholdelse samt PR
under og efter.

Støtte til
workshops, video, facebook
præsentation af
film og survey,
valgmøder m.m

HudSagen laver
video til brug
ved virtuelt
årsmøde for
Fagligt Selskab
for
Dermatologiske
Sygeplejersker

12. mar. 2021

DKK 5.000

N/A

HudSagen står
for udarbejdelse af tiltag
sammen
med Rud
Pedersen for at
få mere politisk
kendskab til
hudsygdomme
og opmærksomhed.

Juni –
december 2021

DKK 50.000

N/A

Atopisk eksem
forening står
for
udarbejdelse af
tiltag til at få
atopisk eksem
på den politiske dagsorden

August –
december 2021

DKK 75.000

N/A
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Eli Lilly Danmark

Eli Lilly Danmark

Støtte til virtual
stand til konference på Christiansborg i
december 2021

Hudsagen
Ferring Lægemidler A/S

Et meningsfuldt liv med eller uden børn

Fonden Fertility Care

Gilead Sciences Denmark

Produce a podcast series

Gilead Sciences
Denmark and
Brugernes
Akademi

GlaxoSmithKline (GSK)
Pharma

Åndenødskort
– Grafisk arbejde og distribution

Rådgivning og
støtte til mænd
og kvinder i
forbindelse
med fertilitetsbehandling.

Grant to support generation
of a podcast series on challenges in finding and treating people infected with
HCV
GSK Pharma og Ikke-finansiel
Lungeforeninstøtte til udargen, Strandbejdelse og diboulevarden 49 stribution af
b-8
piece om ånde2100 Kbh Ø
nød

Formålet med
donationen er
at løfte arbejdet med gratis
rådgivning og
støtte til mænd
og kvinder i
forbindelse
med fertilitetsbehandling.
Produce a podcast series of at
least 5 episodes.

Åndenødskortet skal hjælpe
patienter i dagligdagen og
skabe tryghed

Virtuel stand til
at skabe opmærksomhed
omkring det
dermatologiske
område
Donation til arbejde (informationsmateriale)
med rådgivning
og støtte til
mænd og kvinder i forbindelse med fertilitetsbehandling
Gilead provided a financial grant to
Brugernes
Akademi

November –
december 2021

DKK 15.000

N/A

1 marts 2021–
31 december
2021

DKK 50.000

N/A

Oktober –
december 2021

DKK 30.000

N/A

GSK håndterer
følgende
services og afholder alle udgifter i forbindelse med layout, tryk og distribution
Lungeforeningen udarbejder
følgebrev

2021

N/A

GSK håndterer
følgende
services og afholder alle udgifter i forbindelse med følgende aktiviteter i 2021:
grafisk layout,
tryk samt distribution af
26

GlaxoSmithKline (GSK)
Pharma

Bogprojektet
”AT BLIVE
GAMMEL MED
HIV”

GSK Pharma og
AIDS-fondet

Støtte til udgivelse af bog
Disease awareness kampagne

GlaxoSmithKline (GSK)
Pharma

Pressekampagne og spørgeskema-undersøgelse

GSK Pharma og
HIV Danmark

Presse /
Disease awareness kampagne

Grifols Nordic
AB

Udvikling af nyt Grifols Nordic
website
AB
Alfa-1 Foreningen i Danmark

Udviklingsarbejde for ny
website: Alfa1.dk

Grifols Nordic

Medlemsmøde

Grifols Nordic
AB
Alfa-1 Foreningen i Danmark

Årligt patientmøde i foreningen

Grünenthal
Danmark ApS

Medlemsweekend

Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS

Afholdelse af
medlemsweekend

Bearbejdning
af oplevelser,
oplysning til
sundhedspersoner og offentligheden om
HIV
Øge kendskabet til HIV, reducere stigmatisering

Donation til del
af udviklingsarbejdet for ny
website: Alfa1.dk
Til dækning af
del af udgifterne for patientmøde.
Støtte afholdelse af medlemsweekend i
2021

GSK yder finansiel støtte til
udarbejdelse,
redigering og
tryk af bog

2021

DKK 200.000

åndenødskorte
til HCP’er
Estimeret
værdi:
DKK 99.070
N/A

GSK yder finansiel støtte til
presseindsats
og spørgeskemaundersøgelse via eksterne partnere
yougov og Effector
Donation til
brug for webudviklingsbureau.

2021

DKK 125.670

N/A

Januar 2021 –
juni 2021

DKK 23.160

Donation til
brug for udgifter til 2,5 dages
patientmøde.

Juni 2021

DKK 74.600

GRT donerer
støtte til afholdelse af medlemsweekend

5. – 6. juni
2021

Udskydelse af
projekt fra slut
2019. Kontrakt
& beløb indberettet ifm. 2019
indberetning

Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med donationen.
Der er ingen
ikke-finansiel
ydelse forbundet med donationen.
N/A
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Grünenthal
Danmark ApS

Lægedage 2021 Foreningen af
Kroniske Smertepatienter,
FAKS

Deltagelse i
Lægedage

Støtte FAKS’
GRT donere
deltagelse på
støtte til deltaLægedage 2021 gelse på Lægedage 2021

Uge 46

Udskydelse af
projekt fra slut
2019. Kontrakt
& beløb indberettet ifm 2019
indberetning
DKK 5.000

N/A

H. Lundbeck
A/S

Team Rynkeby

Team Rynkeby
Fonden

Donation

Lundbeck donates on behalf
of employee
who participates in the
event

Marts –
december 2021

H. Lundbeck
A/S

Team Rynkeby

Team Rynkeby
Fonden

Donation

Lundbeck donates on behalf
of employee
who participates in the
event

H. Lundbeck
A/S

Cykelnerven

Scleroseforeningen

Donation

Recipient is a
Danish Foundation running a
European charity cycling team
(Team Rynkeby) that cycles to Paris
every year to
raise money for
children with
critical illnesses and
their families.
Recipient is a
Danish Foundation running a
European charity cycling team
(Team Rynkeby) that cycles to Paris
every year to
raise money for
children with
critical illnesses and
their families.
Recipient has
asked
Lundbeck for a

Marts –
december 2021

DKK 5.000

N/A

Lundbeck donates on behalf
of employee

Marts –
december 2021

DKK 2.500

N/A

N/A
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H. Lundbeck
A/S

Don´t Fear the
Weird Film
Festival

Foreningen
Outsideren

Sponsorship

H. Lundbeck
A/S

Support for suicide prevention
counselling

Livslinien

Donation

lnstitut Produits Synthese
(IPSEN) AB

Patientundersökning

NetPa

Patientundersökning angående
kunskap om
den egna sjuk-

donation in
connection
with the biking
event Cykelnerven for the
purpose of
providing a donation to Recipient’s research activities
Receiver has
asked
Lundbeck to
support the
“Don’t Fear the
Weird”Filmfestival
Recipient has
asked
Lundbeck for a
donation for
the purpose of
supporting the
continued operation of the
Recipient’s suicide prevention
counselling
Att utöka
kunskapen om
patienternas
egna kunskapsinhämting och
deltagande i sin

who participates in the
event

The support
Oktober 2021
provided by
Lundbeck will
be used for the
facilitation of
workshop and
pro-duction of
videos for the
Filmfestival
Lundbeck sup- November 21 –
ports Livslinien december 22
financially so
they can recruit
and train more
counsellors

DKK 25.000

N/A

DKK 100.000

N/A

Svara på frågor
om sin sjukdomskunskap
och sjukdomsupplevelse.

DKK 20.000,
skall täcka att
ge input på undersökningen,
granska och administrera

Lägga till frågor
om den egna
organisationen
Ta del av resultat

April 2020april 2021
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domen och medicineringen,
upplevelse av
sin sjukdom
samt prefferenser för att ta
emot kunskap
och medicinadminstrering
Sponsorat til
kampagneaktiviteter

egen medicinering. Syftet är
att rikta
kunskapshöjande aktiviteter i rätt kanaler.

utskick via patientföreningens adressregister

Støtte til aktiviteter i forbindelse med
World Psoriasis Day.

Janssen-Cilag
A/S yder økonomisk støtte
til aktiviteterne, som Psoriasisforeningen gennemfører.

Oktober 2021

DKK 50.000

N/A

Janssen-Cilag
A/S

World Psoriasis Day 2021

Janssen-Cilag
A/S og Psoriasisforeningen

Janssen-Cilag
A/S

Survey om livet
med depression

Janssen-Cilag
A/S og Depressionsforeningen

Konkret projekt

Gennemføre
survey om livskvalitet mv.
blandt patienter, som lider af
depression.

Janssen-Cilag
A/S finansierer
undersøgelsen,
som Depressions-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 Foreningen

Sponsorat

Støtte til foreningens deltagelse i Folkemøde MØN
2021.

August 2021

Max. DKK
13.950

N/A

Janssen-Cilag
A/S

Animationsfilm
om Depression

Janssen-Cilag
A/S og Depressionsforeningen

Sponsorat

Støtte til at udvikle og produ-

Janssen-Cilag
A/S yder økonomisk støtte
til foreningens
deltagelse i Folkemøde MØN.
Janssen-Cilag
A/S yder økonomisk støtte
til projektet,

Q3-4 2021

DKK 30.000

N/A
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cere animationsfilm om depression.

som Depressions-foreningen
gennemfører.
Deltagelse af
Patient-ambassadør i videofilm i forbindelse med Verdens IBD Dag.
Patient-ambassadøren har
delt sin viden
om livet med
IBD.
Janssen-Cilag
A/S yder økonomisk støtte
til mødet.

Maj 2021

DKK 0

Colitis Crohn
Foreningen har
mulighed for at
linke til videofilm på dens
hjemmeside og
andre sociale
medier.

11.-12
september
2021

DKK 30.000

N/A

PROPA har
selvstændigt
mulighed for at
arbejde videre
med temaer,
som blev identificeret på
workshoppen
og som giver
værdi for deres
medlemmer.
N/A

Janssen-Cilag
A/S

World IBD Day
2021

Janssen-Cilag
A/S og Colitis
Crohn Foreningen

Konkret aktivitet

Patient-ambassadør på World
IBD Day.

Janssen-Cilag
A/S

PAH-årsmøde

Janssen-Cilag
A/S og PAH Patientforeningen
Danmark

Sponsorat

Støtte til årsmøde

Janssen-Cilag
A/S

Workshop om
prostatakræft

Janssen-Cilag
A/S og PROPA

Konkret aktivitet

Input/bidrag til
policy paper i
forbindelse
med rundbordsmøde om
prostatakræft

Janssen-Cilag
afholder workshop om prostatakræft med
repræsentation
fra PROPA

9. august 2021

DKK 0

Janssen-Cilag
A/S

Produktion af
MWH magasin

Janssen-Cilag
A/S og Selskab
for Mænds
Sundhed

Sponsorat

Støtte til produktion af
MHW magasin
2021

Janssen-Cilag
A/S yder økonomisk støtte
til produktion
af MWH magasin.

2. juni 2021

DKK 59.800
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Janssen-Cilag
A/S

Sygeplejerske
advisory board
møde

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

Konkret møde

Oplæg om patient-foreningen’s støtte til
CLL patienter i
forbindelse
med sygeplejerske advisory
board møde.

Janssen-Cilag
26. maj 2021
A/S afholder et
sygeplejerske
advisory board
møde med repræsentation af
formand for patientforeningen.

DKK 3.200

N/A

Janssen-Cilag
A/S

CLL fokusgruppe møde

Sponsorat

Støtte til afholdelse af CLL fokusgruppe
møde

Janssen-Cilag
A/S yder økonomisk støtte
til mødet.

25. maj 2021

DKK 60.000

N/A

LEO Pharma

Patient video,
Atopic Dermatitis (AD)

Janssen-Cilag
A/S og Patientforeningen for
Lymfekræft,
Leukæmi og
MDS
Atopisk Eksem
Forening (AEF)

Støtte til AEF
for udvikling af
video, oplysning og information til personer med AD,
pårørende og
offentligheden
om hvordan
man lever med
sygdommen.
Støtte til AEF
for genoptryk
af børnebog
(1.000 eksemplarer).

Del af kampagne for AD
med henblik på
oplysning og
information om
AD.

LEO Pharma
yder finansiel
støtte til udvikling af sygdomsvideo om
AD.

Marts 2021 –
og indtil færdiggørelse af
video.

DKK 50.000

Ingen

Marts 2021

DKK 8.800
pris for genoptryk af 1.000
stk.

Ingen

LEO Pharma

Genoptryk af
børnebog

Atopisk Eksem
Forening (AEF)

AEF udfører
projektet.
I 2020 sponsorerede LEO
Pharma udviklingen af en informationsbog
til at støtte
børn og omsorgspersoner i
atopisk dermatitis.

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

Brugerundersøgelse

Atopisk Eksem
Forening (AEF)

Betaling for opslag på Facebook.

LEO Pharma

Patient SoMe
video, Atopisk
Dermatitis
(AD)

Atopisk Eksem
Forening (AEF)

LEO Pharma

Oplysningskampagne til
offentligheden
og politikere
vedrørende
atopisk dermatitis (AD)

Atopisk Eksem
Forening (AEF)

Økonomisk
støtte til udvikling af 2 SoMevideoer til oplysning og information til
personer med
AD, pårørende
og offentligheden, om hvordan man kan
leve med sygdommen (som
ung mand).
Økonomisk
støtte til planlægning, udvikling og eksekvering af en
oplysningskampagne til

AEF har efterspurgt genoptryk af bogen.
Rekruttering af
AD patienter til
interview.

Del af oplysnings-kampagne om sygdommen med
henblik på oplysning og information om
AD.

På nationalt
plan øge fokus
og bevidsthed
om AD som en
kronisk sygdom.

AEF laver et
opslag på deres
Facebook side
for at finde personer med AD,
som melder sig
frivilligt til at
deltage i et Interview.
LEO Pharma afholder interviewene.
LEO Pharma
yder økonomisk støtte til
udviklingen af
video.
AEF udvikler
video.

Marts – April
2021

DKK 2.000

Ingen

April 2021
- og indtil videoen er færdig.

DKK 55.000

Ingen

LEO Pharma vil
sammen med
andre virksomheder yde
økonomisk
støtte (ikke ligeligt fordelt).

3. - 4. kvartal
2021

DKK 45.000

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

LEO Pharma

LEO Pharma

EPIC Panel –
Patient Expert

PR i forbindelse med lanceringen af
Skin Alliance

Atopisk Eksem
Forening (AEF)

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

Konsulentydelser –input og
gennemgang af
standard svar
ved forespørgsler fra patienter.

Input for at
sikre at standard svar er
skræddersyede
og forståelige
for patienter.

AEF udfører
projektet, med
involvering af
Advice A/S som
vil være ansvarlig for
planlægning,
udvikling og
eksekvering.
AEF vil dele
3. - 4. kvartal
indsigt, råd og
2022
viden fra et patientperspektiv
med LEO
Pharma.

Økonomisk
støtte til planlægning, udvikling og eksekvering af oplysningskampagne til offentligheden og
politikere for at
øge fokus på
hudsygdomme
generelt.
Aktiviteterne
vil blive organiseret vha. samarbejde på

På nationalt
plan øge fokus
og bevidsthed
om hudsygdomme som en
kronisk sygdom.

LEO Pharma
organiserer virtuelt møde og
modtager input
fra AEF.
LEO Pharma vil 4. kvartal 2021
sammen med
og 1. halvår
andre virksom- 2022
heder yde økonomisk støtte
til projektet (ligeligt fordelt).
Skin Alliance
(Hudsagen) udfører kampagnen udarbejdet
af Rud Pedersen A/S som vil
stå for planlægning, udvikling

DKK 2.800
(4 timer á 700
kr.)

Ingen

DKK 23.000
Ingen
økonomisk
støtte til projektet.
Det svarer til
en indirekte
støtte til hver
patientforening
(Atopisk Eksem
Forening, Patientforeningen
HS, Psoriasisforeningen) på
DKK 7.666
hver.
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LEO Pharma

Støtte til kursus ”den svære
samtale”

Patientforeningen Modermærkekræft

LEO Pharma

Skin Alliance
video (Hudsagen)

Psoriasisforeningen
(Handicap organisationernes Hus)

tværs af hudsygdomme, Skin Alliance
(Hudsagen) bestående af Atopisk Eksem
Forening, Patientforeningen
HS og Psoriasisforeningen.
Sponsorat til
kursus.

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

og være ansvarlig for eksekvering.

Uddannelse i at
kende grænser,
samtaleteknik
og sorghåndtering til tovholdere/ koordinatorer for netværksgrupper i
Danmark for at
gøre dem bedre
i stand til at
støtte folk, der
bliver diagnosticeret med
modermærkekræft.
Lancering af
Skin Alliance
(Hudsagen) –
præsenteret på
nationalt virtuelt møde for sygeplejersker
den 12. marts
2021.

Patientforeningen organiserer kurset. LEO
Pharma yder
støtte.

6. - 7. november 2021

DKK 10.000
delvis støtte af
mødepakke

Ingen

LEO Pharma
sponsorerer
lanceringen
sammen med
andre medicinalvirksomheder
(ligeligt fordelt).

Februar –
marts 2021

DKK 5.000 økonomisk støtte
til projektet.

Ingen
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LEO Pharma

National konference om hudsygdomme på
Christiansborg
(Hudsagen)

Psoriasisforeningen (Handicap-organisationernes Hus)
på vegne af
Skin Alliance
(Hudsagen)

som en kronisk
sygdom. Foreningen har
derfor spurgt
LEO Pharma
om at støtte
udviklingen af
en kort video
for at præsentere mission og
vision for Skin
Alliance.
Økonomisk
støtte til national konference
på Christiansborg med det
formål at øge
fokus på nedprioriteret hudsygdoms-område.
Fælles konference med flere
interessenter,
der diskuterer
udfordringer
og deler ”best
practice”.

National fokus
på hudsygdomme som en
kronisk sygdom, med det
formål at øge
politisk opmærksomhed
og fokus på
hudsygdomme.

LEO Pharma vil
sammen med
andre virksomheder yde økonomisk støtte
til projektet,
Hudsagen.
Hudsagen
1) Psoriasisforeningen,
2) Atopisk Eksem Forening
og 3) Patientforeningen HS
Danmark) arrangerer konferencen.

4. kvartal 2021

DKK 50.000
økonomisk
støtte til projektet.
Det svarer til
en indirekte
støtte til hver
patientforening
1) Psoriasisforeningen,
2) Atopisk Eksem Forening
og 3) Patientforeningen HS
Danmark) på
DKK 16.667
hver.

Ingen

Konferencen er
organiseret af
partnerskabet
på tværs af
hudsygdomme,
- (Hudsagen)
bestående af
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LEO Pharma

Psoriasis Podcast

Psoriasisforeningen

LEO Pharma

Psoriasis Hvidbog

Psoriasisforeningen

LEO Pharma

SoMe tekst workshop

Psoriasisforeningen

Psoriasisforeningen, Atopisk Eksem
Forening og Patientforeningen
HS Danmark
med det formål
at højne fokus
på hudsygdomme som en
kronisk sygdom.
Støtte til udvikling af podcast
– oplysning og
information om
psoriasis til
personer medpsoriasis, pårørende og offentligheden
om hvordan
man lever med
sygdommen.
Støtte til udviklingen af Hvidbog omhandlende udækkede behov inden for behandling og behandlingsforløb for psoriasis.
Konsulentydelse – admi-

Opmærksomhed omkring
sygdom og oplysning til personer med psoriasis.

LEO Pharma
sponsorerer
udviklingen af
podcast - sammen med andre
sponsorer. Psoriasisforeningen udfører
projektet.

Marts 2021 –
og indtil projektet er udført.

DKK 25.000
økonomisk
støtte til projektet.

Ingen

Redskab til at
sætte regionalt
og nationalt fokus på vigtigheden af at sikre
et optimalt behandlingsforløb indenfor
psoriasisområdet.
Rekruttering af
patienter til
workshop om

LEO Pharma
sponsorerer
udviklingen af
Hvidbog –
sammen med
andre sponsorer.
Psoriasisforeningen udfører projektet.
LEO Pharma afholder workshop.

Marts 2021 –
og indtil er projektet er udført.

DKK 25.000
økonomisk
støtte til projektet.

Ingen

27 maj 2021

DKK 2.500

Ingen
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nistrationsgebyr for opslag
af tekst på
SoMe.

behandlingsforløb.

LEO Pharma

World Psoriasis Day 2021

Psoriasisforeningen Handicaporganisationernes Hus

Økonomisk
støtte til planlægning, udvikling og eksekvering af en
oplysningskampagne til
offentligheden
og politikere
for at skabe opmærksomhed
omkring publiceringen af
Hvidbog om
psoriasis.

På et nationalt
plan løfte fokus
og opmærksomhed om at
psoriasis er en
kronisk sygdom.

Merck A/S

Digital platform om fertilitet

Merck A/S og
Wawawomb

Digital platform for personer der søger
information om
fertilitet

Øge og forbedre kommunikation til personer der ønsker information om forskellige aspekter ved
fertilitet

Psoriasisforeningen poster
en tekst til rekruttering af
patienter til
workshop.
LEO Pharma
yder økonomisk støtte til
gennemførelse
af projektet
sammen med
andre virksomheder (ikke ligelig støtte).
Psoriasisforeningen udfører projektet
som er udarbejdet af Operate A/S, som
vil være ansvarlig for
planlægning,
udvikling og
eksekvering.
Wawawomb
udvikler platform og Merck
A/S bidrager
med viden og
ekspertise om
forskellige
aspekter ved
fertilitet

29. oktober
2021

DKK 10.000

Ingen

01.06.2021 –
01.06.2022

DKK 0

Merck A/S bidrager med viden og ekspertise om fertilitet
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Merck A/S

MSD Danmark

MS patienters
evne og mulighed for at leve
et aktivt liv
med MS
National Modermærkekræft dag 2021

Merck A/S og
Scleroseforeningen
MSD og Patientforeningen
Modermærkekræft

UddannelsesØge MS patienprogram for MS ters mulighed
patienter
og evne for at
leve et aktivt
liv med MS
Støtte ModerFormålet med
mærkekræftda- samarbejdsafgen (afholdt
talen er at
over 2 dage)
støtte mødet
”Nationale Modermærkekræft Weekend
2021” arrangeret af Patientforeningen
Modermærkekræft Mødet
har til formål at
skabe et netværk for modermærkekræftpatienter
og deres pårørende samt at
skabe en
ramme for debat og oplysning omkring
emner, som har
relevans for
denne patientgruppe.

Merck A/S støtter Scleroseforeningen økonomisk til udvikling af projekt
MSD vil have
retten til at deltage på mødet
med to personer, have en
stand på 10 m2
samt MSD logo
i invitation og
program.

01.12.2021 –
31.01.2022

DKK 60.000

DKK 0

21.-22.
november
2021

DKK 50.000

N/A

Organisationen
forpligter sig
iht. samarbejdsaftale at
gennemføre
mødet med minimum 50 deltagere og i henhold til fremsendte program samt at
have det fulde
ansvar for alt
det praktiske
omkring invitationer, organisering, lokaleleje og gennemførelse af mødet.
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MSD Danmark

”Lever Forandret” til International Lungekræftdag 2021

MSD og Patienforeningen
Lungekræft

Støtte den Internationale
Lungekræftdag

Formålet med
samarbejdsaftalen er:
at MSD med
kampagnen
”Lever Forandret” vil sætte
fokus på hvordan kræftpatienters liv er anderledes efter
et kræftforløb.
Materialet i
kampagnen består af en hjemmeside samt et
informationskort, der sætter
fokus på forskellige patienter som alle
fortæller om
deres forløb og
særligt deres
nuværende liv
efter et behandlingsforløb.

MSD forpligter
sig til i aftaleperioden at
stille kampagnen til rådighed i aftalte
tidsramme.

16. november
2021

DKK 30.000

N/A

Organisationen
forpligter sig
med iht. samarbejdsaftale til i
aftaleperioden
at gøre plads til
MSD’s udstilling som aftalt.

at MSD erhverver sig retten
til at udstille
kampagnen
”Lever Forandret” til International Lunge-
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MSD Danmark

Lungekræft under Luppen

MSD og Patienforeningen
Lungekræft

Støtte til informationskampagne

kræftdag arrangeret af Organisationen
Formålet med
samarbejdsaftalen er i fællesskab at
sætte fokus på
de kulturelle,
sociale og
sundhedsmæssige udfordringer, lungekræftpatienter
som gruppe og
individuelt oplever som følge
af deres sygdom, herunder
oplevelsen af
stigmatisering
og den oplevede (ned)prioritering i sundhedsvæsnet.

Virksomheden
forpligter sig
med nærværende samarbejdsaftale til i
aftaleperioden
at indtage en
rådgivende og
sparrende
funktion i forbindelse med
den generelle
oplysningsindsats vedrørende lungekræft. Parterne
vil drøfte relevante handlemuligheder,
som de opstår
(reaktiv indsats), ligesom
virksomheden
vil forsøge at
muliggøre øget
offentlig opmærksomhed
omkring stigmatisering af
lungekræftpatienter.

2021-2022

DKK 100.000

Den ikke-finansielle ydelse
udgør kommunikativ rådgivning og generel
know-how
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MSD Danmark

”At blive gammel med HIV”

MSD og Aidsfondet

Støtte til bogprojekt

Nordic InfuCare

Støtte til afholdelse af patient
foreningens
møder

Nordic InfuCare,
PAH patient
foreningen

Oplysende møder med patienter og pårørende

Nordic InfuCare

Informationsmøde om avanceret behandling

Nordic InfuInformationsCare, Parkinson møde
foreningen

Nordic InfuCare

Parkinsons
foreningens
projekt ”Parkinson alliancen”

Nordic InfuUdarbejdelse af
Care, Parkinson hvidbog
foreningen

Formået med
samarbejdsaftalen er, at MSD
ønsker at støtte
bogprojektet
”At blive gammel med HIV”.
Sponsoratet vil
gå til trykning
af bogen.

Virksomheden
forpligter sig
med nærværende samarbejdsaftale til i
aftaleperioden
at give tilskud
til trykning af
bogen.

December
2021

DKK 50.000

Oplysning til
patienter og
pårørende om
pulmonal arteriel hypertension
Afholdelse af
oplysningsmøde om avanceret behandling
Oplysning om
Parkinsons
sygdom

Donation til afholdelse patient og pårørende møder

2021

DKK 20.000

Ingen

Donation til afholdelse af informationsmøde.

Oktober 2021

DKK 14.000

Ingen

Donation til
delvis dækning
af omkostnin-

December
2021 –
April 2022

DKK 50.000

Ingen

Organisationen
forpligter sig
med nærværende samarbejdsaftale til
at i aftaleperioden at printe
Virksomhedens
logo i alle kopier af bogen.

42

gerne ved udarbejdelse af
hvidbog.
Donation til udarbejdelse af
patient materialer i form brochurer og plakater

Nordic InfuCare

Patient materialer

Nordic InfuCare, Immun
Defekt Foreningen

Patient materialer i form brochures og plakater

Oplysning til
patienter og
pårørende om
immun defekt

Novartis Gene
Therapies

Erfaringsudveksling om
Nyfødtscreening mod Spinal Muskel atrofi

Aftale mellem
Muskelsvindfonden og Novartis Gene
Therapies

Novartis
Healthcare

Patientforeningen Modermærkekræft

Patientforeningen Modermærkekræft

Erfaringsudveksling om intiativer for at få
SMA inkluderet
i Nyfødtscreeningsprogrammet
Støtte til afholdelse af National Modermærkekræftdag den
11.-12. september 2021.
(Skulle have
været afholdt
den 28.-29.
marts 2020,
men det blev
rykket grundet
Covid)
Støtte til afholdelse af et medlemsmøde den
23. januar
2021.
(Skulle have
været afholdt

Erfaringsudveksling om intiativer for at få
SMA inkluderet
i Nyfødtscreeningsprogrammet
Støtte til afholdelse af National Modermærkekræftdag den
11.-12.
september
2021.

At give medlemmerne mulighed for at
søge støtte og
information fra
ligesindede
samt at give et

Novartis: Økonomisk støtte

Rykket fra
2020, grundet
Covid.

Novartis
Healthcare

Hypofysenetværket
Rykket fra
2020, grundet
Covid.

Hypofysenetværket

November
2021

DKK 4.250

Ingen

Dialog om initiativer

6. september
2021

DKK 0

1 times møde

Novartis: Støtte
til afholdelse af
National Modermærkekræftdag

2021

DKK 50.000

N/A

2021

DKK 20.000

N/A

Patientforeningen Modermærkekræft:
Ansvarlig for
projektet

Hypofysenetværket: Ansvarlig for projektet
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den 28. marts
2020, men det
blev rykket
grundet Covid)

Novartis
Healthcare

Novartis
Healthcare

Novartis
Healthcare

Cykelnerven
2021

OKMS

Podcasts – Ind
under huden

Scleroseforeningen

Scleroseforeningen

Psoriasisforeningen

Støtte til afholdelse af event:
Cykelnerven
2021

Støtte til oprettelse af OKMS:
Digital livsstilsplatform for
patienter med
multipel sclerose og pårørende
Deling af fire
podcasts

oplæg med
værktøjer, der
måske kan
hjælpe med at
gøre dagligdagen nemmere
for patienterne.
Indsamling til
Scleroseforeningen til
forskning i
sclerose

Scleroseforeningen ønsker
at give patienter med sclerose mulighed
for at spille en
aktiv og positiv
rolle i deres
egen sygdomsudvikling.
Formålet er at
give flere patienter adgang til
de fire podcasts. Ved
hjælp af PsO
foreningens
egen platform
Hudløst Ærligt,
vil de fire podcasts være

Novartis: Økonomisk støtte.
Scleroseforeningen: Ansvarlig for afholdelse af
event.
Novartis: Økonomisk støtte.

2021

DKK 25.000

N/A

2021

DKK 60.000

N/A

2021

N/A

Novartis Healhtcare A/S forærer PsO foreningen fire
podcasts, som
de kan dele via
deres egen
platform

Scleroseforeningen: Ansvarlig for oprettelse af digital livsstilsplatform
Psoriasisforeningen deler
fire podcasts
lavet af Novartis Healthcare
A/S
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Novartis
Healthcare

Novartis
Healthcare

Folkemødet
Øjenforeningen
Bornholm 2021
”reduceret syn”

Indsats for
Hudsagen
2021-2022

Hudsagen
(Rud Pedersen
Public Affairs –
3rd party)
Alliancen/parterne består af
Patientforeningen HS Danmark, Psoriasisforeningen
og Atopisk Eksem Forening.

mere tilgængelige.
Sponsorat til
Formålet med
Øjenforeningen sponsoratet er
på Folkemødet at sætte fokus
Bornholm 2021 på våd AMD”reduceret syn” patienter, der
venter for
længe på behandling.

Grant

HudSagen har
opstillet nogle
målsætninger,
som alliancen
ønsker at arbejde for.
HudSagen ønsker at igangsætte følgende
aktiviteter, som
netop kan bidrage til at indfri ambitionerne:
1. Konference
på Christiansborg efteråret
2021
2. Presseindsats, der kan
understøtte og
udbrede budskaberne frem

Novartis: Støtte
til afholdelse af
event ”reduceret syn” på Folkemødet 2021
Øjenforeningen:
Ansvarlig for
afholdelse af
event
Novartis: Støtte
til afholdelse af
nævnte aktiviteter.

2021

DKK 60.000

N/A

2021-2022

DKK 50.000

NA

Hudsagen: Ansvarlig for gennemførsel af
nævnte aktiviteter
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Novo Nordisk
A/S

Sponsorat vedr. NN A/S
KHI årsmøde
Ketotic Hypoglycemia
International
(KHI)
Video og PodNNDK
casts
Danmarks bløderforening

Sponsorat til
organisering af
årsmøde

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Digital Platform

NNDK

Sponsorat

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Natrional Kronikerplan

NNDK

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Grant

Landsforeningen for overvægtige

Diabetesforeningen

Grant

mod konferencen
3. Opfølgende
stakeholderengagement, hvor
budskaberne
leveres direkte
til prioriterede
politikere.
Fokus på at
samle eksperter, patienter
samt andre
partnere
Produktion af
video og podcasts omhandlende medicinsk udvikling
gennem 50 år
og livet med en
blødersygdom
anno 2020
Bygge en digital platform for
læring, samarbejde og information

Proces der skal
føre til formulering af indspil

KHI afholder
arrangement.
NN A/S giver
støtte til afholdelsen

December
2021 –
Juni 2022

DKK 125.000

N/A

Bløderforeningen afholder
arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.

Januar 2021 –
marts 2021

DKK 33.000

N/A

Landsforeningen for overvægtige arrangerer og afholder arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet
Diabetesforeningen afholder projektet.
NN DK giver

2021-2022

DKK 73.660

N/A

Q2 2021

DKK 760.787

N/A
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Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Diabetesforeningen ”Kampagne”

NNDK

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Diabetes Impact Study

NNDK

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Folkemødet
202

NNDK

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Opsporings og
Forebyggelseskampagne
2021

NNDK

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Hjertet og Diabetes

NNDK

Sponsorat

Diabetesforeningen

Grant

Støtte til analyser der viser
omkostninger
vedr følgesygdomme

Sponsorat

Afholdelse af
debatarrangement på folkemødet

Sponsorat

Opsporings-,
Forebyggelsesamt screening
tiltag, i forbindelse med Verdens Diabetesdag.
Fortsættelse af
kampagnen fra
2020 om vejledningen;

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen

til plan for kroniske sygdomme, med
afsæt i behandling af type 2diabetes
Støtte til udvikling af patientvejledninger

Sponsorat

støtte til projektet.

Diabetesforeningen udvikler og udgiver
vejledninger.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder projeket.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder arrangement.

Ultimo 2020 /
første kvartal
2021.

DKK 500.000

N/A

April 2021 – februar 2022

DKK 145.000

N/A

Q2 2021

DKK 48.200

N/A

H2 2021

DKK 150.000

N/A

H2 2021

DKK 50.000

N/A
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Hjertet og Diabetes
Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Kort fortalt
brochure

NNDK

Sponsorat

Gennemskrive
3 brochurer
med nyeste viden og grafik

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Kampagne mellem Apotekerforeningen og
Landsforeningen for
Overvægtige

NNDK

Sponsorat

Fokus på
stigma, viden
og kompetencer hos apoteker personale
og borgere med
svær overvægt
Arrangement i
forbindelse
med det er 100
år siden at insulin blev givet
til en patient
første gang
Undersøge forhold der spiller
ind på bløderes
livskvalitet
2021, og at
følge siden
1988
Indsamligshow
for at støtte Diabetesforeningen

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Insulin 100,
first in man

NNDK

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Undersøgelse
af livskvalitet
blandt danske
blødere 202122

NN DK
Danmarks bløderforening

Grant

Novo Nordisk
Denmark A/S
(NN DK)

Donation til Diabeteskampen

NNDK

Donation

Diabetesforeningen

Adipositasforeningen

Sponsorat

Diabetesforeningen

Diabetesforeningen

NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.
Adipositasforeningen afholder arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.
Bløderforeningen afholder
arrangement.
NN DK giver
støtte til projektet.
Diabetesforeningen afholder arrangement.

Q3 2021

DKK 139.000

N/A

Q3 2021

DKK 250.000

N/A

November
2021 –
januar 2022

DKK 329.201

N/A

August 2021 –
september
2022

DKK 45.657

N/A

November
2021

100.000

N/A
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Pfizer ApS

Knæk Cancer

Pfizer ApS,
Kræftens bekæmpelse

Donation givet
ifm. Knæk Cancer indsamlingsshow

Pfizer ApS

Patient oriented information about
Rare Diseases

Pfizer ApS,
Sjældne Diagnoser, SundhedsTV

Sponsorat til
informationskampagne om
livet med

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 opdages i tide” og
”et bedre liv
med kræft”. Af
specifikke indsatsområder
for årets indsamling kan
nævnes forskning i behandling af hjernekræft med NF1mutation, tidligere opsporing
af kræft hos patienter med
milde symptomer
Formålet med
kampagnen er
at støtte Patient Empower-

NN DK donerer
til indsamlingen
Pfizer har givet
en donation/sponsorat.
Kræftens bekæmpelse er
ansvarlige for
at benytte donationen indenfor de oplyste formål
Kræftens bekæmpelse arbejder for.

Pfizer ApS er
sponsor, sundhedsTV udvikler og producerer materialet,

N/A

DKK 125.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte.

April 2021 –
oktober 2021

DKK 50.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
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sjældne diagnoser

Pfizer ApS

LyLe fokus magazine

Pfizer ApS,
LyLe patientforening

Sponsorat til
produktionen
af to magasiner
rettet mod patienter samt
pårørende

ment, en national strategi udviklet af de
danske sundhedsmyndigheder. Dette opnås gennem video-indhold,
der giver patienter og pårørende støttende og tilgængelig information om livet
med en sjælden
diagnose
Formålet med
de to magasiner er at kaste
lys over emner
der er af særlig
relevans for patienter og pårørende der har
lymfekræft,
leukæmi og
mds tæt på livet. Magasinet
rettet patienterne vil have
fokus på livskvalitet efter
behandling, og
det andet magasin vil have
fokus på pårørenderollen

og Sjældne Diagnoser bidrager med erfaring og indsigt i
patienternes
behov og dagligdag

Pfizer ApS er
sponsor. LyLe
står selv for udvikling og produktion af magasiner

ikke-finansiel
støtte.

Maj 2021 –
august 2021

DKK 50.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte.
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Pfizer ApS

Patienforeningen Lungekræft
– patientfolder

Prizer ApS, Patientforeningen
Lungekræft

Sponsorat til
udvikling af
pjece om symptomer

Pfizer ApS

Hudsagen –
kommunikation vedr.
awareness

Pfizer ApS,
Hudsagen

Sponsorat til
støtte af Hudsagens awareness strategi

Pfizer ApS

Atopisk Eksem
dagsmøde
Næstved

Pfizer ApS, Atopisk Eksem
Forening

Sponsorat til
afholdelse af
dagsmøde

Formålet med
en ny pjece er
at sætte fokus
på symptomerne på lungekræft, der er
meget diffuse,
samt gøre patienter og pårørende opmærksommepå muligheden for at
melde sig ind i
foreningen
Pfizers sponsorat går til støtten af Hudsagens awareness-strategi,
der skal sikre
øget opmærksomhed på kroniske hudsygdomme
Pfizers sponsorat støtter Atopisk Eksem
Forenings afholdelse af et
dagsmøde, der
har til formål at
informere om
betydningen af
biomarkører,
samt fortællinger fra et liv

Pfizer ApS er
sponsor, Patientforeningen
Lungekræft
står selv for udarbejdelse og
produktion af
pjecen

Maj 2021

DKK 44.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte.

Pfizer ApS er
sponsor, Hudsagen står selv
for udvikling af
materialet

December
2021

DKK 16.562,50

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte.

Pfizer ApS er
sponsor, Atopisk Eksem
Forening står
selv for afholdelse af dagsmøde

Mødet skulle
initielt være afholdt i
forår/sommer
2021, men blev
grundet covid19 restriktioner udskudt til
september
2021

DKK 21.800

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte
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Pfizer ApS

Atopisk Eksem
Forening
Awareness
kampagne

Pfizer ApS, Atopisk Eksem
Forening

Sponsorat til
støtte af awareness kampagne

Pfizer ApS

Psoriasisforeningen – Hudsagen video

Pfizer Aps, Psoriasisforeningen, Hudsagen

Sponsorat til
udvilking af
præsentationsvideo af Hudsagen

Pfizer ApS

Hudsagen website

Pfizer ApS, Psoriasisforeningen, Hudsagen

Sponsorat til
udvikling af
Hudsagen website content

med atopisk
eksem
Pfizers sponsorat støtter udviklingen af en
podcast (girl
talk) samt en
forældrefilm
for forældre
der mangler viden om eksem
Pfizers sponsorat støtter Psoriasisforeningens udvikling
af en video der
skal bruges til
at præsentere
Hudsagen på
årsmødet for
Fagligt selskab
for Dermatologiske Sygeplejersker. Videoen præsenterer Hudsagen,
deres interesseområder
samt mål
Pfizers sponsorat støtter udviklingen af en
hjemmeside for
Hudsagen samt
arbejds-/aktivitetsprogram
for 2021

Pfizer Aps er
sponsor, Atopisk Eksem forening står selv
for udviklinHg
af materiale

November
2020 – Maj
2021

DKK 131.250

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte

Pfizer er sponsor, Psoriasisforeningen og
Hudsagen står
selv for udvikling af video

Januar 2021 –
Marts 2021

DKK 5.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte

Pfizer er sponsor, Psoriasisforeningen og
Hudsagen står
selv for udarbejdelsen af
materiale

Februar 2021 –
Marts 2021

DKK 31.250

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte
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Pfizer ApS

Hudsagen
awareness

Pfizer ApS, Psoriasisforeningen, Hudsagen

Pfizer ApS

FAKS medlems- Pfizer ApS,
weekend
FAKS (foreningen af kroniske
smertepatienter)

Sponsorat af
medlemsweekend for medlemmer af
FAKS

Pfizer ApS

Atopisk Eksem
Forening
awareness
kampagne

Sponsorat til
støtte af awareness kampagne

Pfizer ApS, Atopisk Eksem
Forening

Sponsorat til
gennemførsel
af awareness
strategi

Pfizers sponsorat støtter afholdelsen af en
konference der
skal skabe opmærksomhed
om det dermatologiske område, være forum for vidensdeling og best
practice, samt
sætte fokus på
udfordringerne
indenfor området
Pfizers sponsorat støtter afholdelsen af en
medlemsweekend for FAKSmedlemmer,
der sætter fokus på quality
of work life,
samt vejledning om arbejdslivet som
kronisk smertepatient
Pfizers Sponsorat støtter Atopisk Eksem
Forenings ambition om at
skabe aware-

Pfizer er sponsor, Psoriasisforeningen og
Hudsagen står
selv for afvikling af konferencen

Juni 2021 –
November
2021

DKK 31.250

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte

Pfizer er Sponsor, FAKS står
selv for afvikling af medlemsweekenden

Mødet skulle
initielt være afholdt i september 2020, men
blev udskudt til
først februar
2021 og derefter maj 2021.

DKK 25.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte

DKK 50.000

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte

Pfizer er spon- August 2021 –
sor, Atopisk Ek- november
sem Forening
2021
står selv for udvikling af kampagnen
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Pfizer ApS

Dansk Brystkræft Organisation informationsmøder

Pfizer ApS,
Dansk Brystkræft Organisation

Støtte til afholdelse af to
dagsseminarer
for patienter
med brystkræft

ness om atopisk eksem.
Dette opnås
gennem en
workshop, udvikling af en video omhandlende livet med
atopisk eksem,
samt rundbordsmøder
med regionspolitikere for at
præsentere
Atopisk Eksem
bog og video,
for at åbne en
dialog og skabe
opmærksomhed. Kampagnen er en del af
AEF’s samlede
strategi
Pfizers sponsorat støtter afholdelsen af to
dagsseminarer
rettet mod patienter 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 afvikling af dagsseminarerne

September
2021 –
oktober 2021

DKK 44.625

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte
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Pfizer ApS

Danmarks Bløderforening
Undersøgelse
af livskvalitet

Pfizer ApS,
Danmarks Bløderforening

Støtte af ”undersøgelse af
livskvalitet
blandt danske
blødere”

Pfizer ApS

Atopisk Eksem
Forening
awareness
strategi

Pfizer ApS, Atopisk Eksem
Forening

Støtte af Atopisk Eksem
Forenings
awareness
strategi

ning ved udredning og opfølgning.
Pfizers sponsorat støtter projektet ”Undersøgelse af livskvalitet blandt
danske blødere”, der er
udviklet i samarbejde mellem
Danmarks Bløderforening og
en række specialister på AUH.
Der er siden
1989 gennemført livskvalitetsundersøgelser, for at
kunne følge udviklingen i livskvaliteten
blandt danske
blødere.
Prizers sponsorat går til afholdelsen af et informationsmøde for AEF’s
medlemmer,
AEF’s jubilæumsmøde i
2022, et
livestream

Pfizer er sponsor, Danmarks
Bløderforening
administrerer
selv samarbejdet med AUH
samt udførslen
af undersøgelsen

November
2021 –
september
2022

DKK 57.071,25

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte

Pfizer ApS er
sponsor, AEF
står selv for udvikling og afvikling af aktiviteter

November
2021 –
november
2022
(de nævnte
mødeaktiviteter er alle planlagt til 2022,
men samarbejdet om medieplatformen

DKK 49.900

Der er i forbindelse med dette
samarbejde
ikke ydet nogen former for
ikke-finansiel
støtte
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Roche A/S

Cykelnerven
2021 - sponsorat

Roche A/S og
Scleroseforeningen

Sponsorat

møde samt udvikling af medieplatform der
skal udbrede
AEF’s kampagner og budskaber bredt til deres medlemmer.
Sponsorat til
Cykelnerven
2021. Sponsorat går til forskning i multipel
sclerose.

Roche A/S

COVID-19
Webinar

Roche A/S og
LyLe (Patientforeningen for
Lymfekræft,
Leukæmi og
MDS)

Donation

Økonomisk
støtte til at
LyLe kan gennemføre webinar om bedre
at håndtere COVID-19

Roche A/S

Udvikling af
indhold til
okms.dk

Roche A/S og
Scleroseforeningen

Donation

Økonomisk
støtte til udvikling af indhold
til Scleroseforeningens patientrettede livsstilsunivers
www.okms.dk.

startede i 2021,
hvorfor sponsoratet anmeldes nu

Roche A/S forpligter sig til at
støtte Cykelnerven økonomisk.
Organisationen
forpligter sig til
at gennemføre
Cykelnerven.
Roche A/S forpligter sig til at
yde økonomisk
støtte til LyLe’s
webinar.
LyLe forpligter
sig til at afholde webinar.
Roche A/S forpligter sig til at
støtte okms.dk
økonomisk.
Scleroseforeningen forpligter sig til at
udvikle indhold
til livsstilsuniverset.

1. - 30. september 2021.

DKK 17.500

Ej relevant

1. april – 1. juni
2021.

DKK 10.000

Ej relevant

15. juni - 31.
december
2021.

DKK 60.000

Ej relevant
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Roche A/S

Demenskonference 2021

Roche A/S og
Alzheimerforeningen

Partnerskab/Samarbejde

Roche A/S

Demenskonference 2021

Roche A/S og
Pårørendeforeningen

Partnerskab/Samarbejde

Roche A/S

Demenskonference 2021

Roche A/S og
Ældre Sagen

Partnerskab/Samarbejde

Roche A/S

Dansk Brystkræft Organisations (DBO)
kredsseminar
2021

Roche A/S og
Dansk Brystkræft Organisation (DBO)

Donation

Afholde konference om demens for
beslutningstagere og fagfolk
for at drøfte behovet for at optimere demensindsatsen i
Danmark
Afholde konference om demens for
beslutningstagere og fagfolk
for at drøfte behovet for at optimere demensindsatsen i
Danmark
Afholde konference om demens for
beslutningstagere og fagfolk
for at drøfte behovet for at optimere demensindsatsen i
Danmark
Økonomisk
støtte til DBOs
kredsseminar
2021.

Samarbejde om
planlægning og
afholdelse af en
national Demenskonference

1. april – 30.
november
2021.

Ej relevant

Parterne har
bidraget til
samarbejdet
med ideer, viden, rådgivning
og oplægsholdere til konferencen

Samarbejde om
planlægning og
afholdelse af en
national Demenskonference

1. april – 30.
november
2021.

Ej relevant

Parterne har
bidraget til
samarbejdet
med ideer, viden, rådgivning
og oplægsholdere til konferencen

Samarbejde om
planlægning og
afholdelse af en
national Demenskonference

1. april – 30.
november
2021.

Ej relevant

Parterne har
bidraget til
samarbejdet
med ideer, viden, rådgivning
og oplægsholdere til konferencen

Roche A/S forpligter sig til at
støtte DBOs
kredsseminar
2021.

30. – 31. oktober 2021.

DKK 25.000

Ej relevant
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Roche A/S

Danmarks Bløderforening
Livskvalitetsundersøgelse
2021

Roche A/S og
Danmarks Bløderforening

Donation

Økonomisk
støtte til Danmarks Bløderforenings Livskvalitetsundersøgelse 2021

Roche A/S

International
Lungekræftdag
2021

Roche A/S og
Donation
Patientforeningen Lungekræft

Økonomisk
støtte til afholdelse af konference

Roche A/S

MS og multisygdom-diagnose studie

Roche A/S og
Scleroseforeningen

Økonomisk
støtte til
til registerstudie om MS og
multisygdom

Donation

DBO forpligter
sig til at afholde seminar.
Roche forpligter sig til at
støtte Danmarks Bløderforenings Livskvalitetsundersøgelse.
Danmarks Bløderforening
forpligter sig til
at gennemføre
undersøgelse.
Roche A/S forpligter til at
støtte Patientforeningen
Lungekræft
konference ”International
Lungekræftdag
2021”.
Patientforeningen Lungekræft
forpligter sig til
at afholde konference.
Roche A/S forpligter sig til at
støtte registerstudie.
Scleroseforeningen forpligter sig til at
gennemføre

15. oktober
2021 - 30. juni
2022.

DKK 45.657

Ej relevant

16. november
2021.

DKK 20.000

Ej relevant

16. december
2021 - 30. juni
2022.

DKK 150.000

Ej relevant
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Roche A/S

Familieweekend ’Rundt om
HS”

Roche A/S og
Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Donation

Økonomisk
støtte til medlemsarrangementet ”Rundt
om Huntingtons” med et
indhold af faglige og aktuelle
oplæg, generalforsamling
samt sociale
aktiviteter.

Roche A/S

Psykologisk
støtteprogram

Roche A/S og
Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Donation

At Organisationen kan gennemføre et
midlertidigt
psykologisk
støtteprogram
for en gruppe
af foreningens
udsatte patienter og pårørende

Roche A/S

Better Now

Roche A/S og
Alzheimerforeningen

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

Oprette en indsamlingside for
offentligheden
på Better Now
til fordel for
Alzheimerforeningens lands-

første fase af
studiet.
Roche A/S forpligter sig til at
støtte arrangementet ”Rundt
om Huntingtons Sygdom
(HS)”.
Landsforeningen Huntingtons Sygdom
forpligter sig til
at anvende
støtten til arrangementet.
Virksomheden
forpligter sig til
at yde økonomisk støtte til
et psykologisk
støtteprogram.
Organisationen
forpligter sig til
at anvende den
økonomiske
støtte til programmet.
Roche forpligter sig til at oprette en side på
indsamlingsportalen Better
Now til fordel
for Alzheimerforeningens

01.06.2021 31.10.2021.

DKK 25.000

Ej relevant

01.06.2021 01.09.2021

DKK 25.000

Ej relevant

25.08.2021 30.09.2021

Ej relevant

Oprettet en
side på indsamlingsportalen
Better Now til
fordel for Alzheimerforeningens Landsind59

Roche A/S

Publikation om
Livskvalitet

Roche A/S og
LyLe (Patientforeningen for
Lymfekræft,
Leukæmi og
MDS)

Donation

indsamling, Huskedagen (i anledning af 24
ansatte hos Roche løber Copenhagen Half
Marathon).

Landsindsamling og omtale
på virksomhedens sociale
medier. Alzheimerforeningen
har ingen forpligtelser.

Støtte til LyLe’s
udgivelse af
publikation
om: Livskvalitet efter sygdomsforløb og
behandling for
blodkræft.

Roche A/S forpligter sig til at
støtte til LyLe’s
publikation om
Livskvalitet.

Roche AS

Magasinet ”Øjeblikket”

Roche A/S og
Dansk Blindesamfund

Donation

Støtte til magasinet ”Øjeblikket” der udbreder viden om
ny dansk øjenforskning og
øjensundhed

Sanofi A/S

Cykelnerven
2021

Scleroseforeningen

Sponsorat

At støtte et cykelløb, der
fremmer kendskabet til MS

LyLe forpligter
sig til at udgive
publikationen.
Roche A/S forpligter sig til at
støtte Dansk
Blindesamfunds magasin
”Øjeblikket”.
Dansk Blindesamfund forpligter sig til at
udgive magasin.
Virksomheden
forpligter sig til
at yde en donation til projektet. Organisationen forpligter

December
2021.

DKK 25.000

samling og omtalt indsamlingssiden på
virksomhedens sociale
medier. (Svarende til i alt
ca. 4 timers arbejdsindsats).
Ej relevant

17. - 31. december 2021

DKK 30.000

Ej relevant

13.-18.07.2021

DKK 30.000

N/A
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Sanofi A/S

MS Bike Challenge 2021

Scleroseforeningen

Sponsorat

At yde økonomisk støtte
til og deltage i
MS Bike Challenge 2021, et
cykelløb, der
fremmer kendskabet til MS.

Sanofi A/S

Disease awareness kampagne
2020-2021

Lungeforeningen

Sponsorat

Informationsindsats der leverer viden,
håb og handlerum til patienter med svær
astma

Sanofi A/S

Præsentationsvideo om Hudsagen

Psoriasis Foreningen/ Hudsagen

Sponsorat

Udvikling af
præsenationsvideo om HudSagen

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.

sig til at gennemføre projektet.
Virksomheden
forpligter sig til
at yde en donation til projektet. Organisationen forpligter
sig til at gennemføre projektet.
Forening: Udvikle informations-materiale
til mennesker
der lever med
astma. Sanofi:
sponsor
Organisationen
producerer en
film om Hudsagen.
Sanofi yder en
donation til
projektet.
The organization organizes
and hosts
events. Sanofi
support the
event with the
donation.

28.-29.08.2021

DKK 25.000

N/A

Januar-juni
2021

DKK 255.000

Ingen

Marts 2021 –
marts 2022

DKK 5.000

N/A

29. May 2021

DKK 40.000

Nothing
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Sanofi A/S

Diabetesforeningen Opsporings- og Forebyggelseskampagne

Diabetesforeningen

Sponsorat

Swedish Orphan
Biovitrum A/S
(Sobi)

QoL studie no
4.

Danmarks Bløderforening

Databearbejdning, analyse
og formidling,
Opsætning og
datatræk i SurveyXact, Udsendelse via
centrene og
Projektledelse
Danmarks Bløderforening

Supporting Diabetesforeningen's
national
campaign with
the objective of
detecting, preventing and
raising awareness of diabetes.
Studie hvor
livskvaliteten
blandt danske
patienter med
blødningsforstyrrelser bliver undersøgt.

The organization develops
and publishes
the campaign.
Sanofi support
the campaign
with the donation.

14. november
2021

DKK 50.000

Sobi sponserer
kr. 45.657,00
til Danmarks
Bløderforenings projekt
QoL studie no
4.

Formulere og
DKK 45.657,00
revidere spørgeskema i august-september
2021
- Undersøgelsen gennemføres i oktober
2021
- Data renses
og bearbejdes i
november-december 2021
- Artikler skrives januar-april
2022 (udarbejdelse af to artikler)
- Rapport skrives i maj-juni
og sendes til
følgegruppe
midt juni 2022
- Revideret rapport og forbe-

Nothing
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redelse til konference augustseptember (ferie i juli) 2022
Takeda
Pharma A/S

Cykelnerven

Takeda Pharma
& Scleroseforeningen

Cykelnerven

Cykling som giver støtte til
foreninger

Økonomisk
støtte som donation til Cykelnerven

2021

DKK 25.000

ingen

Takeda Pharma
A/S

Team Rynkeby

Team Rynkeby

Cykling som giver støtte til
foreninger

Økonomisk
støtte som donation til Team
Rynkeby

2021

DKK 20.000

ingen

Takeda Pharma
A/S

ADHD-foreningen

Takeda Pharma
A/S & Børnecancerfonden
og Børnelungefonden
Takeda Pharma
A/S & ADHDforeningen

Gennemførsel
Økonomisk
af mestringsstøtte til forkurser for fami- eningen
lier med børn
med ADHD.

2021

DKK 100.000

ingen

Takeda Pharma
A/S

Fabry Patientforening

Støtte til muliggørelse af udbydelse af ekstra mestringskurser for familier med børn
med ADHD pga
den store efterspørgsel udløst
af Covid-19 situationen.
Støtte til foreningens arbejde med at
udgive en bog
med information om fabry
og historier fra
personer med
Fabry om at
leve med Fabry.

Udarbejdelse af
en bog med Fabry-portrætter
og sundhedsfaglig information til patienter med Fabry
og deres pårørende.

2021

DKK 50.054

ingen

Takeda Pharma
A/S & Fabry
Patientforening

Økonomisk
støtte til foreningen
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Takeda Pharma
A/S

Colitis-Crohn
Foreningen

Takeda Pharma
A/S & ColitisCrohn
Foreningen

Takeda Pharma
A/S

HAE Scandinavia

Takeda Pharma
A/S & HAE
Scandinavia

Takeda Pharma
A/S

HAE Scandinavia

Takeda Pharma
A/S & HAE
Scandinavia

Takeda Pharma
A/S

HAE Scandinavia

Takeda Pharma
A/S & HAE
Scandinavia

Støtte til foreningens arbejde med at
optimere information til patienter / medlemmer.
Støtte til foreningen til gennemførsel af
regionale medlemsmøder og
oversættelse af
patientmaterialer.

At foreningen
kan udarbejde
optimeret information til
patienter /
medlemmer.

At foreningens
medlemmer
kan inviteres til
regionale medlemsmøder
som støttende
netværksindsats oven på
Covid-19-perioden i 2021.
Herudover vil
nogle af midlerne gå til
oversætelser af
patientmaterialer til dansk.
Støtte til forAt foreningens
eningen til afmedlemmer og
holdelse at
pårørende kan
skandinavisk
få mulighed for
konference for at deltage i en
medlemmer og skandinavisk
pårørende i no- medlemskonfevember 2021.
rence i 2021.
Honorering af
Honorering af
tidsforbrug i
tidsforbrug i
forbindelse
forbindelse
med gennemfø- med at assirelse af Nordisk stere Takeda

Økonomisk
støtte til foreningen

2021

DKK 60.000

ingen

Donation til
Foreningen baseret på motionsevent
blandt Takeda
Pharma’s medarbejdere.

2021

DKK 50.000

ingen

Økonomisk
støtte til foreningen

2021

DKK 67.000

ingen

Honorering af
timeforbrug for
foreningen og
medlemmer.

2021

DKK 119.050

ingen
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Patient Journey
undersøgelse

Takeda Pharma
A/S

Colitis-Crohn
Foreningen

Takeda Pharma
A/S & ColitisCrohn
Foreningen

Økonomisk
støtte til at foreningen kan afholde et hybrid-medlemsmøde med eksterne oplæg

Takeda Pharma
A/S

Fabry Patientforening

Takeda Pharma
A/S & Fabry
Patientforening

Økonomisk
støtte til at foreningen kan afholde et weekendarrangement for unge
medlemmer
specifikt.

Pharma i projekt omkring
Patient Journey
på nordisk
plan.
At foreningens
medlemmer
får mulighed
for at deltage i
et medlemsmøde med oplæg ved eksterne oplægsholdere enten
ved fysisk
fremmøde eller
virtuel deltagelse.
At foreningens
unge medlemmer får viden
om sygdommen Fabry
samt får mulighed for at mødes, dele viden
og erfaringer
samt etablere
netværk ved
deltagelse i et
weekendarrangement særligt
målrettet for
unge medlemmer.

Økonomisk
støtte til foreningen

2021

DKK 25.280

ingen

Økonomisk
støtte til foreningen

2021

DKK 20.000

ingen
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Takeda Pharma
A/S

Patientforeningen Lungekræft

Takeda Pharma
A/S & Patientforeningen
Lungekræft

Takeda Pharma
A/S

Danmarks Bløderforening

Takeda Pharma
A/S & Danmarks Bløderforening

Takeda Pharma
A/S

ADHD-foreningen

Takeda Pharma
A/S & ADHDforeningen

Takeda Pharma
A/S

ADHD-foreningen

Takeda Pharma
A/S & ADHDforeningen

Tillotts
Pharma

Udarbejdelse af
informationshæfte

Tillotts Pharma
og CCF
( Colitis Crohn
foreningen )

Økonomisk
støtte til at foreningen kan
opdatere foreningens patienthåndbog
Økonomisk
støtte til at foreningen kan
gennemføre en
medlemsundersøgelse af
livskvalitet.
Honorering af
medlemmers
timeforbrug
ved deltagelse i
rådgivningsmøde for Takeda Pharma
A/S
Honorering af
tidsforbrug i
forbindelse
med oplæg om
at leve med
ADHD ved internt møde hos
Takeda Pharma
A/S
Udarbejdelse af
pjece

At foreningens
patienthådbog
er opdateret
med nyeste viden.

Økonomisk
støtte til foreningen

2021

DKK 20.000

ingen

At foreningen
får mulighed
for at gennemføre en undersøgelse af danske bløderes
livskvalitet.
At bidrage med
ADHD-viden i
arbejdet med at
planlægge
awareness-aktiviteter.

Økonomisk
støtte til foreningen

2021

DKK 45.657

ingen

Honorering af
timeforbrug
ved tilstedeværelse i møde.

2021

DKK 5.400

ingen

At udbrede viden og kendskab til livet
som person
med ADHD.

Honorering af
timeforbrug i
forbindelse
med oplæg ved
møde.

2021

DKK 1.500

ingen

Beskrivelse af
funktionsevne
til hjælp for sygepl. og patienter

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 Foreningen

Donation til
delvis dækning
af udarbejdelse
af hvidbog for
psoriasis

Hvidbogen skal
anvendes til at
skabe debat og
opmærksomhed for en
bedre behandling af PSO patienter, herunder at advokere
for pakkeforløb
på området.
Hvidbogens
indhold vil
blive taget i anvendelse ved
Folkemødet på
Bornholm i juni
2021. Facts, argumenter forslag der kommer frem i
Hvidbogen, vil
også blive anvendt ved de
arrangementer
PSO-foreningen
afholder i forbindelse med
deres jubilæum
i september
2021.

UCB Nordic do- 20.04.2021
nerer delvist
beløb til udarbejdelse af
hvidbogen hvor
også andre
pharma firmaer donerer

DKK 25.000

UCB Nordic
A/S

Producering af
artiketskrivning

Foreningen for
Rygsøjlegigt og
Morbus Bechterew

Donation til at
producere tre
artikler skrevet
af en Medical
Writer

Formålet med
artikler er at
skabe større fokus på problematikkerne

UCB Nordic
yder økonomisk støtte og
Foreningen for
Rygsøjlegigt og

28.01.2021

DKK 30.000
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og UCB Nordic
A/S

UCB Biopharma SRL

PROMS "Going
digital" PROMinstrumenter
til patienter
med moderat
til svær PSO

Psoriasis Foreningen og UCB
Biopharma SRL

Sponsorat til
udvikling af
APP

omkring at
stifte familie og
de valg der bliver taget omkring det, som
kronisk syg,
med en inflammatorisk sygdom
Udvikling af
app, som vil inkludere Patient
Reported Outcomes (PRO)
for patient med
moderat til
svær PSO defineret af PROsekretæren og
kliniske eksperter. Patienter PROM-data
vil være synlige
for patienter og
sundhedspersonale. Patienterne vil blive
bemyndiget, og
PROMS-appen
tjener til patientuddannelse,
patientstøtteværktøj, delt
beslutningstagning, patientrapporterede
resultater og

Morbus Bechterew
Sørger for produktion af artikler

UCB Biopharma SRL
yder økonomisk støtte.
Psoriasisforeningen arbejder med appen

15.12.202031.12.2021

DKK 743.810
(€100.000)
valutaomregnet d.
18.01.2022
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værdibaseret
sundhedspleje
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