Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger
m.v. i 2014
Navnet på
den
virksomhed,
der
indberetter

Samarbejdsprojektets
navn

Navnet på de Type af
parter, der
projekt
har indgået
aftalen
(Lægemiddel
virksomheder
,
organisation
er og evt.
tredje part)

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

Formål

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”)

(Ikkefinansiel
støtte af
betydeligt
omfang, som
ikke kan
opgøres med
en
meningsfuld
finansiel
værdi, skal
indeholde en
beskrivelse,
som klart
redegør for
den ikkemonetære
fordel, som
organisation
en
modtager.)

AbbVie

HepHIV 2014
Conference
deltagelse

AbbVie &
Aids-Fondet

Sponsering af Økonomisk
konference
tilskud til
deltagelse
dækning af
Aids-Fondets
deltagelse på
HepHIV 2014

AbbVie:
Oktober 2014 DKK 15.300
Donation
Aids-Fondet:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

EASL 2014

AbbVie &
Aids-Fondet

Sponsering af Sponsering af
konference
Aids-Fondets
deltagelse
deltagelse på
EASL 2014

AbbVie:
April 2014
Sponsering
Aids-Fondet:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 40.000

Sygdomsoply
sningskampag
ne på
Hepatitis

AbbVie &
Aids-Fondet

Informations- Sponsering af
kampagne
Aids-Fondets
informations
-kampagne
om Hepatitis
C

AbbVie:
Sponsering
Aids-Fondet:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

CCF 25-års
jubilæum

AbbVie &
Colitis-Crohn
Foreningen

Møde

AbbVie:
17. marts
Sponsering
2014 – 20.
CCF:
maj 2014
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Sponsering af
CCFs
jubilæumsm
øde

15.
november
2014 – 15.
marts 2015

DKK 354.000

DKK 130.000

Dansk
Patient
Akademi
Kursus 5, 6,
7, for tre
personer

AbbVie &
Colitis-Crohn
Foreningen

Uddannelse

Sponsering af
CCFs
deltagelse på
Dansk
Patient
Akademi

AbbVie:
12. maj – 1. DKK 12.000
Donation
oktober 2014
CCF:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Deltagelse i
Quality of
Care
Symposium

AbbVie &
Colitis-Crohn
Foreningen

Møde

Sponsering af
CCFs
deltagelse
som
oplægsholde
r på AbbVie
symposium

AbbVie:
November
Sponsering
2014
CCF:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 1.500

I Lære som
kroniker,
Kronikerskol
en

AbbVie &
Colitis-Crohn
Foreningen

Uddannelse

Sponsering af AbbVie:
1. august – 1. DKK 2.701
CCFs
Sponsering
december
kronikerskole CCF:
2014
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Folkemødet

AbbVie & De
Autoimmune

Møde

Dækning af
organisations
udgifter i
forbindelse
med
deltagelse på
Folkemødet
2014

AbbVie:
Donation
De
Autoimmune
: Afholdelse
af aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

1. april – 18.
juni 2014

DKK 125.000

Deltagelse i
paneldebat
om WHO
Resolution

AbbVie &
Danmarks
Psoriasis
Forening

Møde

Dækning af
organisations
udgifter i
forbindelse
med
deltagelse i
Paneldebat

AbbVie:
December
Sponsering
2014
DPF:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

I lære som
kroniker,
Kronikerskol
en

AbbVie &
Danmarks
Psoriasis
Forening

Uddannelse

Sponsering af AbbVie:
DPFs
Sponsering
kronikerskole DPF:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

1. august
2014 – 1.
december
2014

DKK 2.500

DKK 278,60

Kommunikati AbbVie &
onstræning, Danmarks
minikursus
Psoriasis
Forening

Uddannelse

VPD 2014 og
Mere end en
hudsygdom

Informations- Sponsering af
kampagne
DPFs
informations
-kampagne

AbbVie &
Danmarks
Psoriasis
Forening

Sponsering af
DPFs
kommunikationstræni
ng

AbbVie:
September
Sponsering
2014
DPF:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en
AbbVie:
Sponsering
DPF:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 12.375

29. oktober – DKK 330.000
31.
december
2014

FNUG
hjemmeside

AbbVie &
Foreningen
af Unge med
Gigt

Websiteudvik Økonomisk
-ling
støtte til
FNUGs
udvikling af
website

AbbVie:
Julie 2014
Donation
FNUG:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 3.975

Lægelegat,
Den
Motiverende
Samtale

AbbVie &
Foreningen
af Unge med
Gigt

Legatuddelin Økonomisk
g
tilskud til
FNUGs
uddeling af
legater

AbbVie:
1. februar
Donation
2014 – 1.
FNUG:
april 2014
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 10.000

Kommunikationsarbejde
legat
uddeling

AbbVie &
Foreningen
af Unge med
Gigt

Konsulentyde Økonomisk
lse
tilskud til
FNUGs brug
af
konsulentyde
lse i
forbindelse
med
legatuddelin
g

AbbVie:
Marts 2014
Sponsering
FNUG:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 15.000

Delvis
dækning af
FNUGs
Transportudgifter i
Forbindelse
med LIFkursus om
RADS

AbbVie &
Foreningen
af Unge med
Gigt

Uddannelse

AbbVie:
November
Donation
2014
FNUG:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 1.700

Økonomisk
tilskud til
FNUGs
deltagelse på
Dansk
Patient
Akademi

Konsulentbistand til
websiteudvik
-ling

AbbVie &
Foreningen
af Unge med
Gigt

Websiteudvik Sponsering af
-ling
FNUGs
udvikling af
website

Projekt
Pårørende
rejsestoette

AbbVie &
TransportFrivilligcente udgifter
r
Sydsjælland
Møn

Sponsering af
organisation
ens
transportudg
if-ter

AbbVie:
15. marts –
Sponsering
1. juni 2014
FNUG:
Afholdelse af
aktivitet
Iioverensste
mmelse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 35.753

AbbVie:
Marts – maj
Donation
2014
Organisation
en:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 15.000

Rygdagen

AbbVie &
Gigtforening
en for
Morbus
Bechterew

Informations
kampagne

AbbViefrokostarran
gement med
HS-patienter

AbbVie &
Møde
Patientforeni
ngen HS
Danmark

Sponsering af
MBs
informations
kampagne

AbbVie:
1. juli – 1.
DKK 125.000
Sponsering
oktober 2014
MB:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Dækning af
transportudgifter

AbbVie:
December
Sponsering
2014
HS Danmark:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 15.000

HS disease
awareness

AbbVie &
Informations
Patientforeni kampagne
ngen HS
Danmark

Sponsering af
HS Danmarks
informations
kampagne

AbbVie:
Sponsering
HS Danmark:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

8. december
2014 – 1.
december
2015

DKK 540.000

Voices of HS
Workshop i
Holland

AbbVie &
Møde
Patientforeni
ngen HS
Danmark

Dækning af
udgifter i
forbindelse
med
deltagelse i
møde

AbbVie:
Sponsering
HS Danmark:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

14.
DKK 8.500
november
2014 – 1. maj
2015

Transportudgifter to
Lif-kurser og
brugerinddragelse i
Praksis

AbbVie &
Uddannelse
Patientforeni
ngen HS
Danmark

Dækning af
udgifter i
forbindelse
med
foreningens
deltagelse på
diverse
møder

AbbVie:
Sponsering
HS Danmark:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

22. oktober – DKK 8.927,50
13.
november
2014

Brugeroptimering
af website

AbbVie &
WebsitePatientforeni udvikling
ngen HS
Danmark

Sponsering af
HS Danmarks
udgifter i
forbindelse
med
optimering
af website

AbbVie:
12. marts –
Sponsering
14. april
HS Danmark: 2014
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 56.991

Dansk
Patient
Akademi
Computer og
Printer

AbbVie &
Patientforeni
ngen HS
Danmark

Uddannelse
samt
generelt
tilskud til
foreningen

Sponsorere
rejseomkostn
inger i
forbindelse
med
deltagelse i
møder

AbbVie &
Møder
Patientforeni
ngen HS
Danmark

Dækning af
udgifter i
forbindelse
med
foreningens
deltagelse på
Dansk
Patient
Akademi
samt
generelt
tilskud til
foreningen

AbbVie:
12. maj – 1. DKK
Donation
oktober 2014 30.528,51
HS Danmark:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Dækning af
udgifter i
forbindelse
med
foreningens
deltagelse på
møder

AbbVie:
12. maj – 31. DKK 15.000
Sponsering
december
HS Danmark: 2014
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Ferie Camp

AbbVie &
Landsforeningen af
Væresteder

Møde

Økonomisk
støtte til
organisation
ens
afholdelse af
sportsaktivit
et på Ferie
Camp

AbbVie:
1. juli – 8.
Donation
august 2014
Landsforeningen af
Væresteder:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 42.000

LVS Ferie
Camp

AbbVie &
Landsforeningen af
Væresteder

Møde

Sponsering af
kaffe og
isvogne på
organisation
ens
feriecamp

AbbVie:
August 2014
Sponsering
Landsforeningen af
Væresteder:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 45.500

Lif
AbbVie &
uddannelses- Parkinsonacademy
foreningen

Uddannelse

Sponsering af
Parkinsonforeningens
deltagelse på
Dansk
Patient
Akademi

AbbVie:
November
Sponsering
2013 –
Parkinsonfebruar 2014
foreningen:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 6.250

Netværksgruppemøde

Møde

Økonomisk
støtte til
foreningen
afholdelse af
møde

AbbVie:
April 2014
Donation
Parkinsonforeningen:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 2.500

AbbVie &
Parkinsonforeningen

Parkinsonskol AbbVie &
er
Parkinsonforeningen

Uddannelse

Økonomisk
støtte til
foreningens
patientskoler

AbbVie:
April –
Donation
december
Parkinson2014
foreningen:
Afholdelse af
aktivitet I
overensstem
melse med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

Kontormøble
r

Donation af
brugte
kontormøble
r

Donation af
brugte
kontormøble
r

AbbVie:
December
Donation
2014
Pårørendeforeningen:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

AbbVie &
foreningen
for
Pårørende i
Danmark

DKK 50.000

DKK 5.600

Lif
AbbVie &
uddannelses- foreningen
academy
for
Pårørende i
Danmark

Uddannelse

Sponsering af
organisation
ens
deltagelse på
Dansk
Patient
Akademi

AbbVie:
September
Sponsering
2014 –
Pårørendefebruar 2015
foreningen:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 7.500

Oplæg

Møde

N/A

AbbVie:
November
ingen
2014
Pårørendeforeningen:
At holde
oplæg om
Pårørendeforeningens
virke og
arbejde for
AbbVies
medarbejder
e

DKK 0

AbbVie &
foreningen
for
Pårørende i
Danmark

DKK 0

ALK Nordic
A/S

Pårørende
survey

AbbVie &
foreningen
for
Pårørende i
Danmark

Survey og
Informations
kampagne

Sponsering af
organisation
ens survey og
efterfølgend
e
informations
kampagne

AbbVie:
September
Sponsering
2014 –
PårørendeJanuar 2015
foreningen:
Afholdelse af
aktivitet i
overensstemmelse
med
formålet
beskrevet i
ansøgningen
fra
organisation
en

DKK 170.000

Priktest
event
Roskilde

AstmaAllergi
Danmark
(AAD) og ALK
Nordic

Oplysningska
mpagne om
allergi på
Roskilde
College
Unviversity

Oplyse om
allergi til
studerende
på Roskilde
Universitet

ALK er
sponsor af
arrangement
et, arrangør
er AAD

Honorar til
én
speciallæge
og 2 Phd
studerende
for 5 timer
Annoncering
i lokalaviser
I alt DKK
21.150

5. maj

2*12
allergener til
priktest til
en samlet
værdi DKK
5.922 (GIP
prisen)

EAACI
Awarenes
kampagne

AstmaAllergi
Danmark(AA
D)

Oplysningska
mpagne om
allergi i
forbindelse
med den
Europæiske
allergi
kongres
(EAACI) i
København
På Christians
Borgs Slots
plads.
Indeholder
streetmarket
ing, video
optagelser,
flyers,
kommunikati
on og
rådgivning

Oplysning til
borgere om
allergi og
konsekvenser
for
patienterne.

ALK Nordic
5.-6. juni
sponsor.
AAD arrangør
i samarbejde
med EAACI

DKK 100.000

Amgen

Brochure
omhandlend
e
knoglesundh
ed og
deltagelse i
lægedagene
Bella
Centeret

Prostatakræf Sponsor
t foreningen
(PROPA)

Formålet
med
samarbejdsaf
talen er at
give støtte
til PROPA’s
brochure
omhandlend
e
knoglesundh
ed og stand

PROPA:
2014
Skabe
opmærksomh
ed omkring
knoglesundh
ed blandt
praktiserend
e læger ved
deltagelse
med stand
på
Lægedage.
Amgen:
Finansiel
støtte til
Udvikling af
indhold og
tryk af
brochure

DKK 60.000

”Støtte
bidrag 2014”

Familier med Sponsor
kræftramte
børn

Støtte
organisation
en i
forskellige
aktiviteter
som
arrangeres
for deres
medlemmer

Amgen AB
forpligter sig
med
nærværende
samarbejdsaftale til i
aftaleperiod
en at yde
økonomisk
støtte til
ovennævnte
aktivitet.
Organisation
en forpligter
sig med
nærværende
samarbejdsaftale til i
aftaleperiod
en at
arrangere
aktiviteter
for deres
medlemmer.

2014

DKK 2.500

Stormøder
Osteoporose- Sponsor
om
foreningen
osteoporose i
Danmark,
2014

Støtte
organisation
en i at kunne
afholde
stormøder
rundt i
landet

Virksomhede
n forpligter
sig med
nærværende
samarbejdsaftale til i
aftaleperiod
en, at yde
økonomisk
støtte til
ovennævnte
aktiviteter.
Organisation
en forpligter
sig med
nærværende
samarbejdsaftale til at i
aftaleperiod
en, at
arrangere og
afholde
stormøder.

2014

DKK 75.000

Gå – hjem –
Danmarks
møde i
Bløderforeni
forbindelse
ng
med den
international
e ITP-dag

Skabe
opmærksomh
ed omkring
ITP

Amgen is
2014
supporting
Danmarks
Bløderforeni
ng in
marking the
international
ITP day by
arranging a
Meeting in
Odense 26
September
2014.

DKK 14.000

Sponsor

Netværksmø
der

Dansk
Sponsor
Myelomatose
forening

Støtte
organisation
en i at
afholde
netværksmø
der for
patienterne

Recipient
2014
will use the
Donation
solely for the
Supported
Activity. No
part of the
Donation
may be paid,
granted or
distributed
to any other
organization
or individual,
other than to
pay
reasonable
compensatio
n for items
and services
provided to
Recipient in
connection
with the
Supported
Activity.
The Donation
is made on
the condition
that Amgen’s
support shall
be clearly
acknowledge
d, this may
be achieved
through
references in
documentati
on related to
the
Supported

DKK 45.000

Astellas
Pharma

Produktion af Prostatakræf Sponsor
DVD
t foreningen
prostatakræf (PROPA)
t

Formålet er
at opdatere
nuværende
DVD specielt
afsnittet om
lokal
avanceret og
metastaseret
PCa er
forældede og
ikke ajour
bl.a. mht.
nye
lægemidler

PROPA: Sikre 2014
opdateret
information
til
nydiagnostic
erede
prostatakræf
t-patienter
samt sikre
distribution
af
materialet.
Amgen:
Finansiel
støtte til
udarbejdelse
af DVD
omkring
information
og
oplysninger
om det at få
stillet
diagnosen
prostatakræf
t.

DKK 50.000

Sponsoraftal
e/
samarbejdsaftale til
driften af
foreningen

Sikre tilskud
til
socialrådgive
r og psykolog

Astellas
2014
Pharma
støtter
driften af
socialrådgive
r/ psykolog

DKK 20.000

Astellas
Pharma og
Leverforenin
gen

Sponsorat

Ingen

Sponsoraftal
e/
samarbejdsaftale til
forskning

Astellas
Pharma og
Nyreforening
en

Sponsoraftal
e/
samarbejdsaftale til
familieløb

AstraZenec Sponsorat af
Psykiatria
Information

Sponsorat

Sikre
forskningen
indenfor
nyresygdom
me

Astellas
Pharma
støtter
forskningen
indenfor
nyresygdom
me

2014

DKK 20.000

Ingen

Astellas
Sponsorat
Pharma og
Prostatakræf
t-foreningen
PROPA

Skabe
opmærksomh
ed på
prostatakræf
t

Astellas
2014
Pharma
støtter
arbejdet
med at skabe
opmærksomh
ed på
prostatakræf
t

DKK 30.000

Ingen

Psykiatrifond Sponsorat
en og
AstraZeneca

Sponsorat af Sponsorat fra Beløb
tryk og
AstraZeneca udbetalt
distribution
marts 2014
af
PsykiatriInfor
mation

DKK 30.000

DKK 6.000

Sponsorat af AstraZeneca
FAKS
og FAKS
brochure til
børn af
smerteramte

Sponsorat

Sponsorat af
genoprtyk af
brochuren
”Min mor
eller far har
ondt”

Sponsorat af
OIC
patientbroch
ure

Sponsorat

Sponsorat af Sponsorat fra Maj 2014
at danne
AstraZeneca
rammen om
udarbejdelse
af
patientbroch
ure om OIC

AstraZeneca
og FAKS

Sponsorat fra Beløb
AstraZeneca udbetalt
marts 2014

Ikke –
finansiel
støtte

FAKS
uddannelse

AstraZeneca
og FAKS

Sponsorat

Sponsorat af Sponsorat fra Beløb
DKK 26.250
FAKS’
AstraZeneca udbetalt
uddannelse
oktober 2014
på Lif’s
patientforeni
ngs.akademi

DIA+

Diabetesfore
ningen og
AstraZeneca

Sponsorat

Generelle
opdateringer
og tilpasning
til Apples
nye krav

Sponsorat fra Beløb
AstraZeneca udbetalt Q4
2014

DKK 30.000

Baxter A/S

Støtte til IDF
vedr. IPOPI

Immundefekt
-foreningen
og Baxter A/
S

Rejse for 2
medlemmer
af IDF til
IPOPI

IPOPI er den
International
e Patient
Organisation
for Primær
Immundefekt
, og er en
sammenslutn
ing af de
nationale
patientorgan
isationer,
heri blandt
IDF.
Organisation
en arbejder
på, at
forbedre
kendskabet,
adgangen til
en tidlig
diagnose og
en optimal
behandling
for patienter
med primær
immundefekt
i hele verden

Baxters rolle
er at
sponsorere
de to
medlemmers
deltagelse i
IPOPI

29. oktober – DKK 16.000
1. november
2014

Støtte til IDF
vedr.
voksenkursus
VOKU

Immundefekt Støtte til
Voksenkursus
-foreningen
afholdelse af der afholdes
og Baxter A/ VOKU
for voksne og
S
unge
patienter og
for forældre
til et barn/
børn med en
immundefekt
. Kurset har
til formål at
fremme
information,
kendskab/
livet til og
med en
immundefekt

Baxters rolle
er at
sponsorere
VOKU mødet
for IDF

29.
november

DKK 10.380

Støtte til
Bløderforeningen

Bløderforeningen og
Baxter A/S

Baxters rolle
er at
sponsorere
mødet og
projektet

5.-7.
september
2014

DKK 32.000

Støtte til
Nordisk
møde,
ungeprojekt

Nordisk
møde
afholdes
hvert andet
år i et af de
nordiske
lande. Mødet
er for
blødere i alle
aldre.
Ungeprojekt
et er et
projekt der
har fokus på
unge blødere
og deres
viden
indenfor
deres
sygdom.

PROPA DVD
Bayer
Healthcare
Pharmaceu
ticals

PAH i
Danmark

Prostatakræf
tforeningen
PROPA og
Bayer

Økonomisk
støtte til
informations
arbejde.

PAH
Økonomisk
Patientforeni støtte til
ngen og
møde
Bayer

At øge
kendskabet
til
Prostatakræf
t og
behandlingen
heraf.

Bayer
Novembersponserer
december
delvist
2014
udarbejdelse
n af DVD om
behandling
af
prostatakræf
t.
Organisation
en
påbegynder
udarbejdelse
n af DVD.

DKK 50.000

N/A

At skabe
opmærksomh
ed om PAH
og tiltag der
kan forbedre
patienternes
liv og
understøtte
netværk
blandt pt. og
pårørende.

Bayer yder
Oktoberøkonomisk
december
bistand til
2014
afholdelse af
møde og
generalforsa
mling 7.
oktober.

Max. DKK
23.625

N/A

De Ekstra
Dage

Patientforeni Økonomisk
ngen for
støtte til
Tarmkræft
projekt
og Bayer

At sætte
fokus på
tarmkræft og
livskvalitet
for patienter,
som er i
livsforlænge
nde
behandling

Bayer
November
DKK 263.000
sponserer
2014 –
udvikling af
oktober 2015
website med
temaet ”De
Ekstra Dage”
samt
aktiviteter i
forbindelse
med
lanceringen
heraf.
Organisation
en udvikler
hjemmesiden
.

Nordic
Meeting

Danmarks
Bløderforeni
ng og Bayer

Økonomisk
støtte til
møde

Afholdelse af Bayer yder
nordisk møde økonomisk
tilskud til
møde,
organisation
en forpligter
sig til at
afholde
mødet.

WFH kongres
og EHC
Conference

Danmarks
Bløderforeni
ng og Bayer

Økonomisk
støtte til
deltagelse i
konbgres

At deltage i
WHF kongres
og EHC
Conference

N/A

Septemberdecember
2014

Max. DKK
20.000

N/A

Bayer yder
Maj-oktober
økonomisk
2014
støtte til en
persons
deltagelse i
hhv WFH
kongres 2014
og i EHC
kongres 2014

Max. DKK
27.000

N/A

Biogen Idec ”Roseliv”
Denmark A/ støtteforeningen
S

Biogen idec
Sponsorat af
Denmark A/S forskerpris
og ”Roseliv”

Forskerpris,
der uddeles
under
”Roseliv”s
velgørenheds
arrangement

Biogen Idec
er sponsor og
”Roseliv”
arrangør. En
uafhængig
komité
nedsat af
”Roseliv”
beslutter,
hvem prisen
skal tildeles.
Biogen Idec
har ingen
indflydelse
på, hvem der
får
forskerprisen
.

Vi elsker
dine lunger

Patientforeni Sygdomsoply
ngen
sning
Lungekræft
Toftevej 33
4540
Fårevejle

Støtte
afholdelse af
kampagnen
”Vi elsker
dine lunger”
i København,
Aalborg og
Sønderborg.

BI:
MartsØkonomisk
december
støtte til
2014
kampagnen.
Patientforeni
ngen:
Ansvarlig for
kampagnen

DKK 35.000

Ingen

Liv i
lungerne

Danmarks
Undervisning
Lungeforenin
g,
Strandboulev
arden 49,
B-8, 2100
København Ø

Støtte
udbredelsen
og
medieringen
af en
læringsplatfo
rm om luft
og lunger for
folkeskolens
ældste
klasser

BI:
2014
Økonomisk
støtte til
kampagnen.
Patientforeni
ngen:
Ansvarlig for
kampagnen

DKK 25.000

Ingen

til fordel for
scleroseforeningen

Boehringer
Ingelheim

Velgørenheds DKK 100.000
arrangement
samt prisuddeling
fandt sted
den 2. marts
2014

NA

BristolMyers
Squibb
Danmark

Hjernesagens
forebyggelse
skampagne
2015

Hjernesagen
Blekinge
Boulevard 2
2630
Taastrup

Forebyggelse Støtte
skampagne
Hjernesagens
forebyggelse
skampagne
med
temaerne
blodtryk og
motion.

BI:
2015
Økonomisk
støtte til
kampagnen.
Patientforeni
ngen:
Ansvarlig for
kampagnen

DKK 25.000

Ingen

Kampagne
om astma
hos voksne

AstmaSygdomsoply
Allergi
sning
Danmark
Universitetsp
arken 4
4000
Roskilde

Støtte
afholdelse af
kampagne,
der sætter
fokus på
hvordan man
som voksen
lever med
astma

BI:
2014/2015
Økonomisk
støtte til
kampagnen.
Patientforeni
ngen:
Ansvarlig for
kampagnen

DKK 375.000

Ingen

HIV
Orienterings
aften

HIV Danmark
og andre
lægemiddelv
irksomheder

At orientere
om at leve
med HIV

Sponsor

2014

DKK 52.000

-

Verdens
Lungekræftd
ag

Patientforeni Donation til
ngen
aktiviteter
Lungekræft
under
Verdens
Lungekræftd
ag

At orientere
om
lungekræft

Sponsor

2014

DKK 35.000

-

At leve med
HIV &
Hepatitis C

HIV Danmark

At orientere
om at leve
med HIV og
hepatitis

Sponsor

2014

DKK 60.000

-

Donation til
konkrete
infomations
møder

Donation til
informations
møde

Information
og
debatmøde
om hepatitis

Dansk
Hepatitis
Forening

Donation til
informations
og
debatmøde

At orientere
om hepatitis
C

Sponsor

2014

DKK 40.000

-

Eli Lilly
Danmark A/
S, Lyskær 3E,
2730 Herlev
og
ADHD
foreningen

Donation af
bøger:
Recepten på
Lykke af
Jesper Bay

Donere
bøger om
psykisk
sygdom, som
foreningen
kan anvende
i deres
arbejde

ADHD
foreningen
modtager
bøgerne

September
2014

Værdien af
bøgerne
udgør DKK
28.264

N/A

’Med ADHD i
tanken’

Eli Lilly
Danmark A/
S, Lyskær 3E,
2730 Herlev
og
ADHD
foreningen

Støtte til
ADHD
foreningens
konference
’Med ADHD i
tanken’

At støtte
konference n
’Med ADHD i
tanken’ på
comwell
Hotel i
Kolding og
anvendes til
AV udstyr og
tolkning.

ADHD
foreningen
modtager en
finansiel
støtte til
anvendelse
AV udstyr og
tolkning.

4. – 5.
september
2014

DKK 75.000

Eli Lilly yder
ikke ikkefinansiel
ydelse

Fracture
Liaison
Implementat
ion
Programme

Eli Lilly
Danmark A/
S, Lyskær 3E,
2730 Herlev
og
Osteoporosef
oreningen
Park Allé 5 ·
Postbox 5069
8100 Århus C

Materialer
med
information
om Fracture
Liaison
service. (Non
product)

Udbrede
kendskabet
til Fracture
Liaison
Services
samt at
afhjælpe
implementer
ing

Godkendelse
af materiale

1. september DKK 0. Ingen
2014 – 1. maj finansiel
2015
ydelse

Donation af
Eli Lilly
Danmark A/ Bøger
S

Eli Lilly har
fået input til
indhold af
materialerne

PROPA
familieløb
2014

PROPA
Eli Lilly
Denmark

Sponsorat af At støtte
6 familieløb i PROPAS
DK
oplysende
arbejde.

PROPA
Oktober 2014 DKK 119.000
arrangerede
excl. moms
løbene, og
til dækning
Lilly støttede
af Molecules
med PR samt
PR arbejde
et beløb pr
DKK 25.050
deltager
incl. moms
samt
til sponsorat
dækkede
af løbet
udgifter til
materiale.

N/A

Ferring
Lægemidle
r A/S

Sponsorat til
dækning af
udgifter til
informations
kampagne

PROPA

Samarbejdsaftale

Sponsorat til
dækning af
udgifter til
informations
kampagne

Ferring
Lægemidler
A/S
forpligter sig
med
nærværende
aftale til i
aftaleperiod
en at støtte
den
ovennævnte
aktivitet
økonomisk
gennem et
tilskud til
dækning af
udgifter til
informations
kampagne

1. januar –
31.
december
2014

DKK 15.000
Sponsorat til
dækning af
udgifter til
informations
-kampagne

N/A

Genzyme a
Sanofi
Company

Møde for
Gaucherpatienter
foreningen
incl. familier
med
metaboliske
sygdomme

Sponsorat til
møde

Familiemøde

Gaucherforeningen
forpligtiger
sig til at
afholde
familiemøde

Forår 2015

DKK 83.000

Ingen

Sjældnedage Gauchern
foreningen

Møde

Præsentation Formand for 27. februar
foreningen
2014
giver en
præsentation

DKK 1.500

Ingen

EGGWD
møde

Gaucherforeningen

Sponsorat til
møde

EGGWD 2014

Gaucherforeningen
deltager ved
mødet
EGGWD 2014

2014

DKK 15.000

Ingen

Cykelnerven

Scleroseforeningen

Sponsorat til
Cykelnerven

Skabe
opmærksomh
ed omkring
Sclerose og
indsamle
penge til
forskning

Deltagelse
ved
Cykelnerven
2014

Juli 2014

DKK 75.000

Ingen

Kostundervisning

Sclerose.info Sponsorat til
3 møder

Fremme god
kost og rigtig
ernæring ved
sclerose

Sclerose.info 2014
arrangerer
møder om
kost og
ernæring ved
sclerose

DKK 21.000

Ingen

Oktober 2014 DKK 45.000

Ingen

Familieweek Fabryforenin
end for
gen
patiener og
deres familie

Sponsorat til
møde

Fremme
Fabryforeningens
arbejde for
medlemmer

Fabryforenin
gen
arrangerer
familieweek
end

EUROPLAN
Conference

Sponsorat til
conference

EUROPLAN
Conferance

Afholdelse af Januar 2015
konferencen
EUROPLAN
2015

Sjældne
Diagnoser

DKK 20.000

Ingen

Patientaften
er

Sclerose.info Sponsorat til
2 møder for
sclerosepatienter

Styrke
sclerosepatienter til
at leve med
en kronisk
sygdom

Afholdelse af November
to møder om 2014
at leve med
en kronisk
sygdom

Gaucherforeningens
hjælpearbej
de til
medlemmer

Gaucherforeningen

Sponsorat til
foreningens
arbejde

Gaucherforeningens
hjælpearbej
de til
medlemmer

Gaucherforeningen
donerer
klapvogn til
én af deres
medlemmer

Oktober 2014 DKK 6.669

Ingen

Overdragelse
af
rettigheder
til mobilsite

At støtte
adgang til
information
om HIV

GSK har
gennem
tredjepart
finansieret
udviklingen
af mobilsite
samt gennem
tredjepart
støttet
kommunikati
on omkring
lanceringen
af sitet

Overlevering
af
rettigheder i
2014

Samlet værdi
af
rettigheder
og kommunikationsstøtte
DKK 200.000

GSK støtter
finansielt.
HIV Danmark
planlægger
og afholder
arrangement
et

HIV Danmark
Dagen 14.
januar 2014

GlaxoSmith Overdragelse GSK – HIV
af
Danmark
Kline
rettigheder
til mobilsite
for HIV
patienter

Støtte til HIV GSK – HIV
Danmark
Danmark
dagen 2014

Finansiel
At støtte HIV
støtte til
Danmark
afholdelse af dagen 2014
HIV Danmark
dagen 2014

DKK 94.000

DKK 16.000

Ingen

Trykning af
GSK – HIV
folder til
Danmark
landsseminar
2014

Trykning af
invitationsfol
der til
landsseminar

At støtte HIV
Danmarks
landsseminar
2014

GSK trykker
Marts til
den af HIV
august 2014
Danmark
udarbejdede
invitationsfol
der

Støtte til
GSK –
opdatering
Lungepatient
af
.dk
patientfolder

Økonomisk
støtte til
opdatering
og tryk af
patientfolder

At støtte
Lungepatient
.dks
oplysningsarbejde om
KOL

GSK støtter
2014 og 2015 DKK 40.000
finansielt.
Lungepatient
.dk
udarbejder,
trykker og
distribuerer
folder

Støtte til
GSK – LyLE
medlemsblad Patientforeni
ngen for
leukæmi og
lymfekræft

Økonomisk
støtte til
drift af
medlemsblad

At støtte
LyLes
oplysningsar
bejde om
leukæmi og
lymfekræft

GSK støtter
finansielt.
LyLe
udarbejder
og
distribuerer
medlemsblad

1. januar til
31.
december
2015

DKK 35.000

Støtte til
AIDS dagen
2014

Økonomisk
støtte til
afholdelse af
AIDS dagen
2014

At støtte
AIDS Fondets
oplysningsar
bejde om
AIDS

GSK støtter
finansielt.
AIDS Fondet
planlægger
og afholder
AIDS dagen

Novemberdecember
2014

DKK 50.000

Økonomisk
støtte til
færdiggørels
e af HIV
Danmarks
levekårsundersøgelse

At støtte
færdiggørels
e af
levekårsundersøgelse

GSK støtter
Indtil 31.
finansielt.
december
HIV Danmark 2015
analyserer og
publicerer
data fra
undersøgelse
n

GSK – AIDS
Fondet

Støtte til
GSK – HIV
bearbejdelse Danmark
og
publicering
af data fra
levekårsundersøgelse

Anslået
værdi af
trykning:
DKK 5.000

DKK 25.000

Grünenthal Temadag
Denmark
ApS

H.
Lundbeck
A/S

Grünenthal
Denmark ApS
& FAKS
(Foreningen
for kroniske
smertepatien
ter)

Økonomisk
Afholdelse af Økonomisk
tilskud til
temadag
støtte
afholdelse af
den årlige
temadag for
medlemmer
af foreningen

1-2.
november
2014

N/A

Lundbeck
Patient
Summit

Landsforeningen
Lænken
&
Lundbeck

Sponsorat

Facilitering
af netværk.

Lundbeck
som
facilitator,
Landsforeningen
Lænken som
deltager

26.-27. juni
2014

DKK 1.000

Annual
Subscription

DepressionsForeningen
&
Lundbeck

Driftstilskud

Supportere
daglig drift

Financial
støtte

2014

DKK 5.000

“Huskedagen Alzheimer2014”
foreningen
&
Lundbeck

Sponsorat

Supportere
Financial
afholdelse af støtte
møde på den
international
e
Alzheimerda
g.

21.
september
2014

DKK 18.000

Genoptryk af Angstpårørendepj foreningen
ece
&
Lundbeck

Donation

Genoptryk og Økonomisk
distribution
støtte til
af
pjece
pårørendepjece

2014

DKK 50.000

N/A

JanssenCilag A/S

Socialrådgive Depressionsr-linjen
Foreningen
&
Lundbeck

Driftstilskud

Supportere
adgangen til
rådgivning
om
depression
og bipolar
lidelse

Financial
støtte

December
2014

DKK 30.000

Patient
Empowerme
nt

JanssenCilag og
PROP

Informations- At forbedre
Janssenkampagne
kommunikati Cilag:
onen
sponsorat
Propa:
Publikation

August 2014

EURO 2.000

-

Folkemødet
2014

JanssenCilag og
PROPA

Debatmøde v At skabe
Folkemødet
debat
2014
omkring
prostatakræf
t

Juni 2014

DKK 125.000

-

Rehabiliterin
gsprojekt

JanssenInformations
Cilag og LyLe /uddannelses
program

At udvikle
initiativer til
støtte af
rehabiliterin
g

JanssenSeptemberDKK 68.750
Cilag:
oktober 2014
sponsorat
LyLe:
mødeaktivite
t

-

National
Lymphoma
Day 2014

JanssenNational
Cilag og LyLe Lymphoma
Day 2014

At øge
kendskabet
til lymfomer

JanssenJuni 2014
Cilag:
sponsorat
LyLe:
mødeaktivite
t

-

JanssenCilag:
sponsorat
Propa: PR
aktiviteter

DKK 35.000

”Patient
Support
Programme”

JanssenCilag og
Diabetesfore
ningen

World
JanssenDiabetes Day Cilag og
Diabetesforeningen

Udvikling af At udvikle et Janssenpatientstøtte patientstøtte Cilag:
program
program
programudvi
kling
Diabetesfore
ningen:
Konsulentstø
tte

September
2014

DKK 3.108,17 -

Opsporingsog
oplysningskampagne

November
2014

DKK 104.000

Opsporingsog
oplysningskampagne

JanssenCilag:
sponsorat
Diabetesfore
ningen:
oplysningskampagne

LEO
Pharma AB

Psoriasis
Foreningens
(telefon)
rådgivningsli
nje

LEO Pharma
AB
og
Danmarks
Psoriasis
Forening

Bidrag til
generelt
driftstilskud
af
telefonrådgiv
ningslinjens
drift

Yde støtte til
Organisation
s arbejde
med at
hjælpe
psoriasispati
enter med
specifik
fokus på
telefonlinjen

LEO
forpligter sig
til at yde
bidrag til
generelt
driftstilskud
af
telefonrådgiv
ningslinjens
drift.
Organisation
en yder
telefonrådgivning og
fremsender i
stikordsform
de emner,
der drøftes.
Dette
dokument er
uden
personlig
data af
nogen art.

Del af
DKK 75.000
telefonstøtte
-program i
2014

Ingen

Psoriasis
Foreningens
(telefon)
rådgivningsli
nje

LEO Pharma
AB
og
Danmarks
Psoriasis
Forening

Opdatering
af
www.psoriasi
s.dk

Yde støtte til
udvikling og
opdatering
af
organisation
ens
hjemmeside
www.psorisis
.dk

LEO
forpligter sig
til at yde
bidrag til
udvikling af
organisation
ens
hjemmeside.

01-11-2014
indtil
projektafslutning

Ingen

DKK 40.000

Møde om
Psoriasis

LEO Pharma
AB og
Danmarks
Psoriasis
Forening,
Københavns
Kredsen

Møde for
patienter om
psoriasis,
ved
speciallæge i
dermatologi.

Informere
psoriasispatienter om
ny viden
indenfor
psoriasissygdommen,
samt
informere
om LEO
Pharmas nye
patientsuppo
rt,
QualityCareT
M.

LEO Pharma
står for
planlægning
af mødet
med
foredragshol
dersamt
stiller lokale
til rådighed
for
undervisning
en.
Deltagerne
bydes en let
forplejning
under
mødet.
Organisation
en forpligter
sig til at
annoncere
mødet på
deres
hjemmeside
samt i deres
medlemsblad
.

Samarbejdet
løber fra den
15. august og
til mødet er
afholdt.
Mødet
afholdtes
den 30.
september
2014 fra kl.
17.00 til
19.30

Forplejning
og
foredragshol
der: DKK
5.856

Ingen

Nye
behandlings
mu-ligheder
samt
patientens
og lægens
samarbejde

LEO Pharma
AB og
Danmarks
psoriasisfore
ning, Aarhus
Kredsen

Møde for
patienter
Psoriasis og
compliance,
ved
speciallæge i
dermatologi.

Øge
patientens
viden
indenfor
psoriasis og
betydningen
af
compliance

Psoriasisfore
ningen står
for bestilling
af lokale.
LEO står for
aftalen med
foredragshol
der

2 timers
foredrag den
19.
november
2014

Maximalt
DKK 5.000,
til let
forplejning
under
foredraget

Ingen

Foredrag om
psoriasis
samt
information
om
QualityCare™
patientsuppo
rt.

LEO Pharma
AB og
Danmarks
psoriasisforening,
Sønderjyllan
ds-kredsen

Møde om
psoriasis ved
speciallæge i
dermatologi
samt
orientering
til
patienterne
om
QualityCare™

Information
til psoriasis
patienter om
ny viden
indenfor
psoriasis
sygdommen
samt
information
om LEO
Pharmas nye
patientsuppo
rt,
QualityCareT
M.

Under
Psoriasisforeningens
eget
arrangement
i en
speciallægep
raksis,
orienterer
LEO Pharma
om
QualityCare™

2 timers
møde den
23.
september
2014 fra kl.
19-21.

Max. DKK 50
ex moms pr
person til
kaffe og
kage under
mødet. (20
deltagere)

Ingen

SommerhøjLundbeck
Pharma A/S skole 2014

DepressionsForeningen
og Lundbeck
Pharma A/S

Sponsorat af
Sommerhøjskole 2014

Formålet
med
Sommerhøjskolen er at
give
mennesker,
som har eller
har haft en
affektiv
lidelse
redskaber og
praktisk
erfaring til
at leve et liv,
hvor de i
højere grad
formår at
håndtere
deres
hverdag og
forebygge
sygdommen.
Derudover
får de
mulighed for
at opbygge
deres
netværk og
udnytte
hinandens
erfaringer.

Lundbeck
Uge 30 2014
Pharma A/S
støtter med
DKK
15.000,-,
som går til
trykning af
en
Højskolebog,
som samler
oplevelserne
og de
centrale
pointer i
foredragene
fra
Sommerhøjskolen

DKK 15.000

N/A

Alzheimerforeningens
repræsentan
t-skabsmøde
lørdag den
24. maj 2014

Alzheimerforeningen
og Lundbeck
Pharma A/S

Sponsorat af
mødelokale
og
forplejning
for
organisation
en

Sponsorat af
mødelokale
og
forplejning
for
organisation
en

Lundbeck
24. maj 2014 DKK 15.000
Pharma
forpligter sig
til at stille
lokale og
forplejning
til rådighed
for
Alzheimerforeningens
repræsentan
t-skabsmøde
24. maj 2014

Udlån af
lokaler

Udgivelse af
Psykiatriinformation

Psykiatrifond Delsponsorat
en og
Lundbeck
Pharma A/S

Formålet
med
sponsoratet
er
synliggørelse
af
delsponsorat
til udgivelse
af Psykiatriinformation

Lundbeck
2014
Pharma
forpligter sig
til at yde
delvis
økonomisk
støtte til
trykning og
udgivelse af
Psykiatrifond
ens blad
Psykiatriinformation

N/A

DKK 60.000

Norpharma
A/S

Depression
Sucks

DepressionsForeningen
og Lundbeck
Pharma A/S

Velgørenhed

Sponsorat

Formålet
med
sponsoraftal
en er
igennem en
kampagne at
skabe
opmærksomh
ed om
sygdommen
depression,
og de
udfordringer
man kan
have, hvis
man lider af
sygdommen

Lundbeck
Pharma
forpligter sig
til at
sponsorere
det aftalte
beløb.
DepressionsForeningen
forpligter sig
til at
fremstille
filmen samt
indkøbe
sokker

Familier med Velgørenhed
kræftramte
børn

Støtte til
patientforeni
ng-ens
arbejde

Uafhængighe Juni 2014
d mellem
giver og
modtager

Støtte til
udgivelse af
publikation

FAKS
Foreningen
Af Kroniske
Smertepatie
nter

Trykning af
Uafhængighe Oktober 2014 DKK 35.000
patientfolder d mellem
e
giver og
modtager

-

Velgørenhed

Danske
Velgørenhed
Hospitalsklov
ne

Store
Uafhængighe November
Klovnesponso d mellem
2014 –
r
giver og
november
modtager
2015

DKK 5.000

-

Velgørenhed

Familier med Velgørenhed
kræftramte
børn

Støtte til
juletræsfest
en for
kræftramte

DKK 10.000

-

Støtte til
udgivelse af
publikation

Den 1.
oktober til
10. oktober
2014

December
Uafhængighe 2014
d mellem
giver og
modtager d

DKK 45.000,- N/A
som tilskud
til
produktion
af lille viral
film, de kan
understøtte
kampagnen
og til indkøb
af orange
depressionssokker

DKK 3.000

-

Novartis
Healthcare
A/S

Foreningsstø
tte

FAKS
Foreningen
Af Kroniske
Smertepatie
nter

Foreningsstø
tte

Støtte til
konference
og temadage

Uafhængighe December
d mellem
2014 – juni
giver og
2015
modtager

DKK 63.600

Diabetesfore
ningen

Diabetesfore
ningen

Patient
material

DKK 50.000

Patientforeni
ngen for
Lymfekræft
og Leukæmi,
LyLe.

Patientforeni
ngen for
Lymfekræft
og Leukæmi,
LyLe.

Implementat
ion of two
information
meetings for
patients with
CML and
their
families.

DKK 200.000

Dansk
brystkræft
organisation

Dansk
brystkræft
organisation

Advisory
Meeting on
Advanced
Breast
Cancer

EURO 250

Dansk
Brystkræft
Organisation

Dansk
Brystkræft
Organisation

Deltagelse i
EBCC-9
kongressen i
Glasgow

DKK 16.853

Polycytæmi
Foreningen i
Danmark
(PV)

Polycytæmi
Foreningen i
Danmark
(PV)

Aktivities
2014

DKK 238.000

-

Novo
Nordisk
Scandinavi
a AB,
Region
Danmark
(NN DK)

Danish
Asthma and
Allergy
Association

Danish
Asthma and
Allergy
Association

Awareness
kampagne
ifm. EAACI
konferencen

DKK 20.000

Danmarks
Psoriasis
Forening

Danmarks
Psoriasis
Forening

Støtte til
omkostninge
ri
forbindelse
med
udvikling af
website

DKK 25.000

Leverforenin
gen

Leverforenin
gen

Støtte til
drift af
foreningen

DKK 20.000

Patientforeni NN DK
ng på besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Middelfart

Sponsorat

Sponsorering
af
rundvisning
på Novo
Nordisks
fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.
Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

10. marts
2014

DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

Patientforeni NN DK
ng på besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen Vejle

Patientforeni NN DK
ng på besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Slagelse

Netværksmiddag

NNDK
Diabetesfore
ningen
København

Sponsorat

Sponsorat

Sponsorat

Sponsorering
af
rundvisning
på Novo
Nordisks
fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

Sponsorering
af
rundvisning
på Novo
Nordisks
fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

Sponsorering
af
netværksmid
dag i
forbindelse
med
European
Diabetes
Leadership
Forum 2014

NNDK giver
sponsorat

10. marts
2014

DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

10. marts
2014

DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

3. marts
2014

DKK 10.000
(netværksmiddag)

N/A

Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

Foreningen
arrangerer
og afvikler
netværksmid
dag

Undersøgelse NN DK
om livsstilsændringer
Diabetesfore
ningen
Odense

Samarbejdsaftale

At afdække
omfanget af
type 2diabetikere
der
gennemfører
og
opretholder
livsstilsændringer.

NN DK
Augustafholder alle september
udgifter til
2014
udvikling af
undersøgelse
ns design og
spørgeskema
+ dækning af
omkostninge
r til
foreningens
personale
Foreningen
gennemfører
undersøgelse
n og
afrapportere
r data til NN
DK

DKK 100.000 N/A
i
konsulentbid
rag +
betaling af
kommunikati
onsbureau
(Kreab Gavin
Anderson)

Undersøgelse NN DK
om
hypoglykæmi JDRF,
hos type 1Ballerup
diabetikere

SportsCamp
2014

NN DK (og
NN AS)
Diabetesfore
ningen
Odense

Samarbejdsaftale

Sponsorat

At
samarbejde
om en
undersøgelse
, der skal
klarlægge
omfanget af
hypoglykæmi
blandt type
1diabetikere

NN DK
1. april – 1.
afholder alle september
udgifter til
2014
udvikling af
undersøgelse
s-design og
-skema samt
til
analyseburea
u

Betaling af
N/A
kommunikati
ons-bureau
og
undersøgelse

Organisation
en bidrager
til udvikling
og
gennemførel
se af
undersøgelse
n

Afholdelse af NN DK giver
SportsCamp
økonomisk
2014
støtte til
aflønning af
5
diabetessyge
plejersker
Foreningen
engagerer 5
diabetessyge
plejersker og
dækker
deres evt.
udgifter til
transport

Uge 28, 29
og 31 2014

DKK 100.000

N/A

Patientforeni NN DK
ng på besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Gribskov

Patientforeni NN DK
ng på besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Sønderborg

Landsindsaml NNDK
ing 2014
Diabetesforeningen
København

Sponsorat

Sponsorat

Sponsorat

Sponsorering
af
rundvisning
på Novo
Nordisks
fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

26. maj 2014 DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

Sponsorering
af
rundvisning
på Novo
Nordisks
fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

26. maj 2014 DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

At støtte en
hvervekampa
gne for at
øge antallet
af
indsamlere
til
landsindsaml
ingen 2014

NNDK støtter Juni 2014
hvervekampa
gnen

Diabetesforeningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

Diabetesforeningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

Foreningen
gennemfører
landsindsamlingen

DKK 25.000

N/A

Undersøgelse NN DK
om
blodsukkerko Diabetesntrol
foreningen
Odense

Patientforeni NN DK
ngs- besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Herning

Sponsorat

Sponsorat

En
fokusgruppe
og
spørgeskema
undersøgelse
skal
klarlægge
omfang og
årsager til,
at nogle type
2diabetikere
ikke når
deres
behandlings
mål

NN DK giver
økonomisk
støtte til
aflønning af
5
diabetessyge
plejersker

Sponsorering
af besøg hos
Novo Nordisk
inkl.
rundvisning
på fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

1. august
2014 - 28.
februar 2015

DKK 100.000 N/A
+ betaling af
kommunikati
ons-bureau

29.
september
2014

DKK 15.000
(forplejning)

Foreningen
udvikler
spørgeskema
+
undersøgelse
sdesign. Har
mediakontak
t

Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

Patientforeni NN DK
ng på besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Helsingør

Patientforeni NN DK
ngs- besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen
Holstebro

Sponsorat

Sponsorat

Sponsorering
af
rundvisning
på Novo
Nordisks
fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

Sponsorering
af besøg hos
Novo Nordisk
inkl.
rundvisning
på fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

26. maj 2014 DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

29.
september
2014

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

DKK 15.000
(forplejning)

Patientforeni NN DK
Sponsorat
ngs- besøg
hos NN A/S
Diabetesfore
ningen Varde

Nordisk
møde 2014

NN DK
Danmarks
Bløderforeni
ng
(foreningen)

Sponsorat

Sponsorering
af besøg hos
Novo Nordisk
inkl.
rundvisning
på fabrik i
Hillerød

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

At
sponsorere
mødet for
nordiske
bløderforeni
nger

NN DK
arrangerer
besøg,
forplejning
og foredrag.

29.
september
2014

DKK 15.000
(forplejning)

DKK 7.000
(foredrag +
rundvisning)

5.-7.
september
2014

DKK 9.000
(til udgifter
iht. Indsendt
budget)

N/A

Diabetesfore
ningen
arrangerer
og afholder
udgift til
transport til
Bagsværd og
Hillerød

Foreningen
arrangerer
og holder det
nordiske
møde og
nævner Novo
Nordisk som
sponsor

Informations
kam-pagne i
forbindel-se
med Verdens
Diabetes Dag
2014

JDRF Walk
Novo
Nordisk A/S 2014

Børnebakket
ur for børn
og unge med
diabetes

NN DK

Sponsorat

Diabetesfore
ningen
Odense

NN AS
JDRF, Fonden
for
Diabetesfors
kning

NN AS
Diabetesforeningen
Helsingør

Sponsoraftal
e

Sponsoraftal
e

At
gennemføre
en
landsdækken
de
informations
kam-pagne
om type 2diabetes på
135 apoteker
og
sundhedscen
tre

NN DK
sponsorerer
kampagnen.

14.-30.
november
2014

DKK 150.000

Sponsorat til
JDRFs
arrangement
til
indsamling af
midler til
diabetesfors
kning

NN AS yder
20. maj 2014 DKK 20.000
støtte til
motionsarran
gement

Sponsorat til
børnebakket
ur (ca. 35
børn)

NN AS yder
støtte til
indkøb af
turpas og
frokost til
deltagerne.

N/A

Foreningen
udvikler
materialer
og
gennemfører
kampagnen

Organisation
en
planlægger
og afholder
motionsarran
gement

Diabetesfore
ningen
planlægger
og
gennemfører
børnebakket
uren.

31. maj 2014 DKK 15.000

Novo Nordisk
A/S deltager
med en
diætiststand
samt
instruktører
fra Novo
Nordisk
SportsCamp.

N/A

Verdens
diabetesdag

NN A/S

Rock the
Cure 2014

Novo Nordisk Økonomisk
A/S og
støtte til
JDRF –
fundraising
Fonden for
Diabetesfors
kning

Støtte til
Novo Nordisk 12.
afholdelse af A/S yder
november
’Rock the
økonomisk
2014
Cure’ 12.
støtte.
november
2014

DKK 50.000
til afholdelse
af ’Rock the
Cure’

Novo
Nordisk
Region
Europe
(NECY)

European
Diabetes
Leadership
Forum, EDLF,
2014

Novo Nordisk
Region
Europe og
Diabetesfore
ningen,
Danmark

Støtte til
organisering
af European
Diabetes
Leadership
Forum 2014

At afholde
European
Diabetes
Leadership
Forum 2014

Januar marts 2014

Logistikydels
er fra
Fleishman
Hillard:
EURO
53.000;
konsulentbistand fra
Burson
Marsteller:
EURO 48.000

Novo
Nordisk
havde en
fultidsmedarbejder
på projektet
fra
september
2013 til
februar 2014

Pfizer
Danmark

N/A

Pfizer og
Danmark og
Danmarks
Bløderforeni
ng

Information

Støtte til
Pfizer yder
udgivelse af økonomisk
Medlemsblad bidrag
et
”BløderNyt”

2014

DKK 51.000

N/A

Diabetesfore
ningen

Konsulentbist Konsulentbist Konsulentbist November
and
and i
and
2014
forbindelse
med Verdens
diabetesdag
d. 14/11 i
Kalundborg.

Diabetesfore
ningen var
vært ved
arrangement
et. Novo
Nordisk
Region
Europe var
projektleder
i forb. med
planlægning
af
arrangement
et.

DKK 5.000

N/A

N/A

Pfizer
Danmark og
FNUG
(Foreningen
af unge med
Gigt)

Uddannelse

Støtte til
deltagelse i
møde

Pfizer
betaler
transport,
kursusgebyr,
overnatning
og
forplejning

Oktober 2014 N/A

Betaling af
udgifter til
værdi af ca.
DKK 13.500

N/A

Pfizer
Danmark og
FNUG
(Foreningen
af unge med
Gigt)

Uddannelse

Støtte til
deltagelse i
møde

Pfizer
betaler
transport,
omkostninge
r for 2
medlemmer
til LIF kursus

November
2014

N/A

Betaling af
udgifter til
værdi af ca.
DKK 1.700

N/A

Pfizer
Danmark og
FNUG
(Foreningen
af unge med
Gigt)

Uddannelse

Støtte til
deltagelse i
møde

Pfizer
November
betaler
2014
transportomkostninge
r for 1
medlem til
møde om
brugerinddra
gelse

N/A

Betaling af
udgifter til
transport

N/A

Pfizer
Danmark og
Gigtforening
en for
Morbus
Bechterew

Uddannelse

Støtte til
deltagelse i
møde

Pfizer
betaler
transport,
kursusgebyr,
overnatning
og
forplejning

Oktober 2014 N/A

Betaling af
udgifter til
værdi af ca.
DKK 13.500

N/A

Pfizer
Danmark og
Gigtforening
en for
Morbus
Bechterew

Information

Støtte til
Pfizer
udgivelse af betaler
medlemsblad omkostninge
r til udvikling
af artikler
som skrives
af tredjepart

N/A

Pfizer
Danmark og
Gigtforening
en for
Morbus
Bechterew

Uddannelse

Støtte til
deltagelse i
møde

N/A

Pfizer
Aktiviteter
Danmark og
Familier med
Kræftramte
børn

N/A

Pfizer
Danmark og
Hjernesagen

Informations
kampagne

November
2014 –
december
2015

DKK 50.000

N/A

Pfizer
November
betaler
2014
refusion af
transportomk
ostninger

N/A

Betaling af
udgifter til
transport

Støtte til
udvikling af
aktiviter

Pfizer
N/A
betaler
omkostninge
r til
aktiviteter
for børn
arrangeret af
foreningen

DKK 5.000

N/A

Støtte til
informations
kampagnen
”Kend
symptomern
e på
blodprop
eller
blødning i
hjernen”

Pfizer
betaler
omkostninge
r til
udarbejdelse
af
informations
-folder til
kampagnen

DKK 60.445

Pfizer vil
distribuere
folder en til
praktiserend
e læger via
besøg

November
2014 –
november
2015

N/A

Pfizer
Aktiviteter
Danmark og
Lyle
Patientforeni
ngen

Støtte til
aktiviteter
for
foreningens
medlemmer

Pfizer
betaler
omkostninge
rne til
forskellige
relevante
aktiviteter

N/A

Pfizer
Uddannelse
Danmark og
Patientforeni
ngen
Lungekræft

Støtte til
deltagelse i
møde

N/A

Pfizer
Informations
Danmark og
kampagne
Patientforeni
ngen
Lungekræft

N/A

N/A

DKK 10.000

N/A

Pfizer
N/A
betaler for
to kurser for
et medlem
af foreningen

DKK 3.125

N/A

Støtte til
informations
kampagnen
”Vi elsker
dine lunger”

Pfizer
April – juni
betaler
2014
omkostninge
r for 2 møder
for
foreningens
medlemmer

DKK 30.000

N/A

Pfizer
Aktivitet
Danmark og
Patientforeni
ngen
Lungekræft

Støtte til
”Internation
al
Lungekræftd
ag”

Pfizer
N/A
betaler for
omkostninge
r til aktivitet

DKK 22.500

N/A

Pfizer
Danmark og
Psoriasisfore
ningen

Støtte til
deltagelse i
møde

Pfizer
November
betaler for
2014
transportomk
ostninger til
mødet

N/A

Betaling af
udgifter til
transport

Uddannelse

N/A

Roche a/s

Donation til
Patientforeni Donation
International ngen
Lungekræftd Lungekræft
ag og drift af
foreningen

Støtte til
drift og
aktiviteter

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

1. februar
2014 – 31.
december
2014

DKK 180.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Opsætning af Patientforeni Donation
balloner
ngen
Lungekræft

Støtte til
kampagne

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

26. april
2014 - 21.
juni 2014

DKK 20.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Deltagelse i
international
t
patientforeni
ngsmøde
2014

Patientforeni Donation
ngen Dansk
Brystkræft
Organisation

Støtte til
deltagelse i
seminar

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

3. marts
2014 – 5.
marts 2014

DKK 12.623

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Deltagelse i
international
t
patientforeni
ngsmøde
2014

FNUG Foreningen
af Unge med
Gigt

Støtte til
deltagelse i
seminar

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

3. marts
2014 – 5.
marts 2014

DKK 14.838

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Donation

Deltagelse i
KIU - Kræft I
international Underlivet
t
patientforeni
ngsmøde
2014

Donation

Støtte til
deltagelse i
seminar

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

3. marts
2014 – 5.
marts 2014

DKK 12.623

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Deltagelse i
Patientforeni Donation
international ngen
t
Lungekræft
patientforeni
ngsmøde
2014

Støtte til
deltagelse i
seminar

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

3. marts
2014 – 5.
marts 2014

DKK 8.421

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Deltagelse i
international
t
patientforeni
ngsmøde
2014

LYLE Donation
Patientforeni
ngen for
Lymfekræft
og Leukæmi

Deltagelse i
KIU - Kræft I
international Underlivet
t
patientforeni
ngsmøde
2014

Donation

Støtte til
deltagelse i
seminar

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

3. marts
2014 – 5.
marts 2014

DKK 8.421

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Støtte til
deltagelse i
seminar

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

20. januar
2014 – 21.
januar 2014

DKK 11.530

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Markering af
World
Ovarian
Cancer Day

KIU - Kræft I
Underlivet

Donation

Temadag og
Tidsskrifter

LYLE Donation
Patientforeni
ngen for
Lymfekræft
og Leukæmi

Støtte til
kampagne

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

Støtte til
Virksomhede
afholdelse af n:
seminar
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

1. maj 2014 – DKK 30.000
8. maj 2014

20.000

30.juni 2014
– 31.
december
2014

Ingen ikkefinansiel
ydelse

DKK 25.000

Sponsorat til
Hjernetumor
-dagen

Hjernetumor
-Foreningen

Donation

Støtte til
Virksomhede
afholdelse af n:
konference
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

1. oktober
2013 – 30.
juni 2014

DKK 260.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Deltagelse i
international
t
patientforeni
ngsmøde
2014

Patientnetværket
for
Tarmkræft

Donation

Støtte til
deltagelse i
seminar

3. marts
2014 – 5.
marts 2014

DKK 8.421

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

Øge
foreningens
viden &
understøtte
info til
medlemmer

LYLE Donation
Patientforeni
ngen for
Lymfekræft
og Leukæmi

Støtte til
patientforeni
ngens
arbejde

Virksomhede
n:
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

1. oktober
2014 - 31.
marts 2015

DKK 76.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Foreningens
fokusgrupper
for
medlemmer

LYLE Donation
Patientforeni
ngen for
Lymfekræft
og Leukæmi

Støtte til
Virksomhede
afholdelse af n:
seminar
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

1. oktober
2014 – 31.
december
2014

DKK 100.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Donation til
udarbejdelse
af
kommunikati
onsplan

Patientnetværket
for
Tarmkræft

Donation

Støtte til
Virksomhede
kommunikati n:
onsarbejde
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

20.
november
2014 – 31.
december
2014

DKK 26.100

Ingen ikkefinansiel
ydelse

PR i
forbindelse
med
lancering af
smykke

Patientforeningen
Lungekræft

Donation

Støtte til
Virksomhede
kommunikati n:
onsarbejde
sponsorerer
drift og
aktiviteter.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

1. oktober
2014 – 31.
december
2014

DKK 27.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Awarenessevent i
Roskilde

Patientforeni Donation
ngen
Lungekræft

Gennemføre FNUG "Tillidsweeke Foreningen
nd"
af Unge med
Gigt

Donation

Støtte til
patientforeni
ngens
arbejde

Virksomhede
n:
sponsorerer
patientforeningens
arbejde.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

Støtte til
Virksomhede
afholdelse af n:
kursus
sponsorerer
patientforeningens
arbejde.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

4. juni 2014 – DKK 10.000
30. august
2014

Ingen ikkefinansiel
ydelse

1. oktober
2014 – 31.
december
2014

Ingen ikkefinansiel
ydelse

DKK 10.000

Sanofi

Tarmkræftkonference

Patientnetv
ærket for
Tarmkræft

Donation

Støtte til
Virksomhede
afholdelse af n:
konference
sponsorerer
afholdelse af
konference.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

20.
december
2014 – 18.
marts 2015

DKK 45.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

Tilbagefaldsseminar

Patientforeni Donation
ngen Dansk
Brystkræft
Organisation

Støtte til
Virksomhede
afholdelse af n:
seminar
sponsorerer
afholdelse af
seminar.
Organisation
en:
forpligter sig
til at
anvende
modtagne
midler til
nævnte
formål

19.
november
2014 – 30.
april 2015

DKK 50.000

Ingen ikkefinansiel
ydelse

24.
november
2014 – 18.
april 2015

DKK 50.000

Ingen ikkefinansiel
støtte

Produktion af Sanofi og
DVD om
PROPA
prostata
cancer

Sponsorat til Støtte
produktionen produktionen
af en DVD
film om
prostata
Cancer

Sanofi yder
økonomisk
tilskud til
projektet

Knæk Cancer Sanofi og
2014
Kræftens
Bekæmpelse

Sponsorat

Støtte
Kræftens
Bekæmpelse
via
indsamlingsh
owet ”Knæk
Cancer” den
25. oktober
2014.

Organisation 22.-25.
DKK 10.000
en forpligter oktober 2014
sig med
nærværende
sponsoraftal
e til i
aftaleperiod
en at levere
Knæk Cancer
Støttelogo,
Sanofi bliver
nævnt som
sponsor på
www.cancer.
tv2.dk og at
Sanofis navn
bliver vist i
crawlertekst
en ved
indsamlingss
howet den
25. oktober
2014 1 gang.

Ingen ikkefinansiel
støtte

Diabetesfore Diabetesfore
-ningens
-ningen og
Landsindsaml Sanofi
ing 2014

Tilskud gik
udførelse af
Landsindsaml
ingen og til
udarbejdelse
af pjecer/
foldere, hvor
Sanofi logo
blev påtrykt

Landsindsaml
ing til fordel
for Børn med
Diabetes

Diabetesfore
-ningen:
Arrangør.
Sanofi:
Sponsor

Ingen ikkefinansiel
støtte

1. juni 2014

DKK 25.000

Takeda
Pharma

JDRF Walk
2014

JDRF Walk og Sponsoratet
Sanofi
gik til Sanofi
logo på
Walk-vesten
brugt under
JDRF Walk
2014.

Firmamedle
m-skab

Takeda
Pharma A/S –
Foreningen
Cancerramte
Børn

UCB Nordic National
Parkinson
A/S

Schools
Educational
program in
2014

Parkinsonforeningen

JDRF er
organisation
en der
arbejder
non-profit
for bedre
behandlingsmetoder og
helbredelse
af type 1
diabetes

JDRF:
Arrangør
Sanofi:
Sponsor

20. maj 2014 DKK 10.000

2013-2014

National
Parkinson
Schools
Educational
program in
2014

To provide
professional
knowledge
based
training and
theoretical
education in
PD to
patients,
family,
caregivers
and other
interested.

Applicant is
2014
owner of
project/ UCB
is provider of
financial
support

Ingen ikkefinansiel
støtte

DKK 2.500

DKK 20.000

N/A

Reprinting of Danish
pamphlet
Epilepsy
Association,

Reprinting of
pamphlets
"Svar på
epilepsy" +
"Ældrepjece
n"

To spread
general
information
on epilepsy
and optimal
treatment of
epilepsy.

Applicant is
2014
owner of
project/ UCB
is provider of
financial
support

DKK 20.000

N/A

