Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger mv. i 2008
Navnet på den
virksomhed der
indberetter

Samarbejdsprojektets navn

Navnet på de
parter, der har
indgået aftalen

Type af projekt

Formål

Parternes rolle i
projektet

Tidsramme

Den økonomiske
støttes størrelse
og hvad den skal
bruges til

Omfang og indhold af ikkefinansiel støtte

Wyeth Danmark

Wyeth Danmark og
Gigtforeningen for
Morbus Bechterew

MB Bladet

Annoncer i foreningens blad

Støtte til foreningsarbejdet

-

2008

30.000,- kr.

Wyeth Danmark

Wyeth Danmark og
Psoriasisforeningen

Video Dagbog
Unge med Psoriasis

Video om unge og
psoriasis

At unge fortæller
om at have psoriasis

Wyeth Danmark
har støttet økonomisk til færdiggørelse af projektet

2008

65.000,- kr.

Wyeth Danmark

Wyeth Danmark og
Psoriasisforeningen

World Psoriasis
Day

Sponsorat

At støtte arbejder
omkring WPD

Wyeth Danmark
yder støtte

2008

25.000,- kr.

UCB Nordic A/S

Annoncering

Dansk Epilepsi
Forening og UCB
Nordic A/S

Annonce

Udbrede kendskabet til Epilepsi samt
dens behandling

Annoncering x 4

2008

60.000 kr. for 4
annoncer

N/A

UCB Nordic A/S

Ekstra ordinært
Delvis sponsorering
af DEF's "Synlighedskampagne"

Dansk Epilepsi
Forening og UCB
Nordic A/S

Delvis sponsorering
af kampagne

Udbrede kendskabet til Epilepsi samt
dens behandling

UCB er del-sponsor
af projektet som
drives af DEF

September 2008

200.000 kr
Delvis sponsorering
af "Synlighedskampagne"

N/A

UCB Nordic A/S

"Sprede viden om
epilepsi" møder
Sponsorering

Dansk Epilepsi
Forening og UCB
Nordic A/S

Opsætning og
afholdelse af møder, for at "sprede
viden om epilepsi"
for personale og
pårørende til epilepsipatienter

Opsætning og
afholdelse af møder, for at "sprede
viden om epilepsi"
for personale og
pårørende til epilepsipatienter

UCB sponsorerer
møderne som DEF
arrangerer

2008

70.000 kr
Betaling af undervisende lægers honorar, samt frugt og
vand under møderne

N/A

UCB Nordic A/S

Sponsorering ved
årsmødet

Dansk Parkinson
Forening og UCB
Nordic A/S

Delvis sponsorering
ved årsmøde

Øge fokus på Parkinsons sygdom for
patienter og sundhedsfagligt personale

UCB er delvis sponsor ved mødet som
arrangeres af
Dansk Parkinson
forening

April 2008

30.000 kr
Delvis sponsorering
ved årsmøde

N/A

Solvay Pharma

Parkinsonskole/Fyn

Parkinson foreningen Fyn v/ Lise
Arnecke

Sponsorat

Formidle viden
omkring parkinson
til parkinson patienter og deres
pårørende

Parkinson foreningen Fyn:
står for det hele

2009

50.000 kr

Ingen

Offentligt at sætte
fokus på Parkinson
syge

Parkinson foreningen:
Står for det hele

Solvay Pharma
Solvay Pharma

International Parkinson dag 11. april
2008

Parkinson foreningen v/ Mette Holst

Sponsorat

Omkostninger i
forhold til arrangementet, lokaler
foredragsholder.

Solvay Pharma:
Sponsor
11.april 2008

30.000 kr.

Ingen

17-19 april 2008

Betaling af hotel,
forplejning, transport samt deltager
gebyr

Ingen

Virksomheden: At
yde driftstilskud til
foreningens webside, generalforsamling/årsmøder,
CF-familiekursus og
julemarked.
Organisationen: At
stå for det praktiske arrangement.

01.01.2008 –
31.12.2008

Web-side: 39.000
kr
Generalforsamling/årsmøder/famil
iekursus/julemarked:
21.000 kr

Ikke relevant

Solvay Pharma
Solvay Pharma:
sponsorat
Solvay Pharma

International Forum
on Advanced Parkinson´s Disease

Parkinsonforeningen
Peter Christiansen
Signe Elkrog

Internationalt møde

Formidle viden
omking Parkinson
sygdom i det sene
forløb

Solvay Pharma
Arrangør

Solvay Pharma
Solvay Pharma

Solvay Pharmas CFsponsorat

Parkinson foreningen
deltager i mødet

Solvay Pharma APS
og
Landsforeningen til
Bekæmpelse af
Cystisk Fibrose

At støtte CFforeningens arbejde
overfor såvel patienter/pårørende
som læger og andet
fagpersonale

I alt kr 60.000

Schering-Plough

N/A

Aidsfondet

Medlemskab

Generel støtte

Modtager nyhedsbreve

Årligt medlemskab

1.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Crohn-Coltis Foreningen

Annoncering

Generel støtte

Uafhængigt

2008

30.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Crohn-Coltis Foreningen

Eventdag

Generel støtte

Uafhængigt

2008

5.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Danmarks Psoriasis
Forening

Annoncering

Generel støtte

Uafhængigt

2008

20.100 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Danmarks Psoriasis
Forening

Brevkasse

Brevkasse

Uafhængigt

2008-2009

50.000 kr.

Hjælp til tekstredigering

Schering-Plough

N/A

Familier med kræftramte børn

Billede

Generel støtte

Uafhængigt

2008

10.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Gigtforeningen

Erhvervssponsor
(guld)

Generel støtte

Uafhængigt

2008

12.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Kræftens Bekæmpelse

Erhvervspakke

Generel støtte

Uafhængigt

Årligt medlemskab

2.250 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Landsforeningen for
Human Narkobehandling

Annoncering

Generel støtte

Uafhængigt

Årligt

10.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Leverforeningen

Annoncering og driftsstøtte

Generel støtte

Uafhængigt

2008

10.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Morbus Bechterew
Foreningen

Annoncering

Generel støtte

Uafhængigt

2008

15.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Psykiatrifonden

Medlemskab

Generel støtte

Modtager nyhedsbreve

Årligt medlemskab

50.000 kr.

Intet

Schering-Plough

N/A

Sexualisterne

Driftsstøtte

Generel støtte

Uafhængigt

Årligt

50.000 kr.

Intet

Sanofi-Aventis

”Spørg os”

Scleroseforeningen

Projektsponsoraftale

At dække en del af
Scleroseforeningens
omkostninger til
fortsat drift og udvikling af panelet

Sikrer at SanofiAventis at være sidestillet projektsponsor
med andre projektsponsorer for rådgivningspanelet på
Sclero. foreningens
hjemmeside

01.10.07 - 30.09.08

135.000 kr.

Sanofi-Aventis

Støtte til Årsmøde
og Stormøde 2008

PROPA

At støtte PORPA i
forbindelse med
afholdelse af Årsmøde
i marts 2008 samt
Stormøde i november
2008 for deres medlemmer

Sanofi-Aventis: At give
tilskud til afholdelse af
PROPA’s årsmøde. At
PROPA arrangerer og
afholder de to møder

2008

40.000 kr.

N/A

Sanofi-Aventis

Sclerose.info

Scleroseforeningen

Sponsoraftale 2008

Dække omkostninger
til Scleroseforeningens
drift og udvikling af
hjemmeside

Drift tilskud til hjemmeside. At Scleroseforeningen stiller
lokaler til rådighed
samt fuld journalistisk
styring

Første halvår af 2008

37.000 kr.

N/A

Roche a/s

Foreningen Proof of
Life og Roche a/s

Konsolidering og
udvikling af foreningen Proof of
Life

Støtte foreningen
Proof of Life i deres
arbejde med at
hjælpe unge voksne tidligere kræftpatienter med at
komme tilbage til et
godt og aktivt liv
efter endt behandling.

Sponsorat

Roche a/s yder et
driftstilskud til
foreningen Proof of
Life til aflønning af
projektleder til
varetagelse af den
daglige sekretariatsbetjening. Foreningen Proof of
Life forpligter sig til
at igangsætte og
udvikle aktiviteter,
der kan hjælpe
unge voksne tidligere kræftpatienter
med at komme
tilbage til et godt
og aktivt liv efter
endt behandling.

1. maj - 31. december 2008

kr. 100.000

Roche a/s yder
praktisk hjælp til
trykning af foreningens plakater og
brochurer.

Roche a/s

Patientforeningen
Lungekraeft.dk og
Roche a/s

Samarbejdsaftale
om produktion af
patientmappen
"Lungekræft - din
egen håndbog"

At støtte Patientforeningen Lungekraeft.dk's i
deres arbejde for at
støtte danske lungekræftpatienter og
deres patienter.

Samarbejdsaftale

Roche a/s dækker
udgifterne i forbindelse med produktionen af patientmappen "Lungekræft - din egen
håndbog". Lungekraeft.dk forpligter sig til at lancere

1. januar 2008 26. april 2008

kr. 317.000

Roche a/s påtager
sig at uddele mappen på de onkologiske afdelinger i
hele landet.

patientmappen april
2008 samt stå for
markedsføring,
implementering og
distribution af
mappen.
Roche a/s

Patientforeningen
Lungekraeft.dk og
Roche a/s

Patientforeningen
Lungekraeft.dk's
kommunikationsaktiviteter

At støtte Patientforeningen Lungekraeft.dk's i
deres arbejde for at
støtte danske lungekræftpatienter og
deres patienter.

Sponsorat

Roche a/s yder et
sponsorat på kr.
75.000 til Lungekraeft.dk's kommunikationsaktiviteter i 2008, herunder afholdelse af
International Lungekræftdag 17.
november 2008.

1. januar - 31.
december 2008

kr. 75.000

Ingen

Roche a/s

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi
og Roche a/s

Støtte til LYLE Patientforeningen
for Lymfekræft og
Leukæmis konference "Fra forskning til behandling", 14. november 2008 på Syddansk Universitet

Yde støtte til LYLE Patientforeningen
for Lymfekræft og
Leukæmis konference "Fra forskning til behandling", 14. november
2008 på Syddansk
Universitet

Sponsorat

Roche a/s forpligter
sig til at yde et
sponsorat til Patientforeningen for
Lymfekræft og
Leukæmis konference. LYLE – Patientforeningen for
Lymfekræft og
Leukæmi forpligter
sig til at afholde
konferencen.

1. januar - 31.
december 2008

kr. 25.000

Ingen

Roche a/s

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi
og Roche a/s

Støtte til LYLE Patientforeningen
for Lymfekræft og
Leukæmis afholdelse af møder på
nationalt niveau
samt opstart af
lokale foreninger.

Støtte til LYLE Patientforeningen
for Lymfekræft og
Leukæmis afholdelse af møder på
nationalt niveau
samt opstart af
lokale foreninger.

Sponsorat

Roche a/s forpligter
sig til at yde et
sponsorat til Patientforeningen for
Lymfekræft og
Leukæmis konference. LYLE - Patientforeningen for
Lymfekræft og
Leukæmi forpligter
sig til at afholde
afholde møder på
nationalt niveau
samt opstart af
lokale foreninger.

15. december 2008
- 31. december
2009

kr. 60.000

Ingen

Roche a/s

Patientforeningen
De Brystopererede
og Roche a/s

Økonomisk støtte
til deltagelse i
Nordisk Brystkræftkonference
2008

Yde økonomisk
støtte til at to medlemmer af Foreningen De Brystoperede kan deltage i
Nordisk Brystkræftkonference 2008

Sponsorat

Roche a/s forpligter
sig til at yde økonomisk støtte til, at
to medlemmer af
Foreningen De
Brystopererede kan
deltage i Nordisk
Brystkonference
2008. Foreningen
forpligter sig til at
deltage med to
medlemmer på

19. - 21. september 2008

kr. 17.200

Ingen

Nordisk Brystkræftkonference 2008.
Roche a/s

Dansk Shishapangma Ekspedition
2008 og Roche a/s

Dansk Shishapangma Ekspedition 2008

Økonomisk støtte
til forberedelse og
gennemførelse af
Dansk Shishapangma Ekspedition 2008's ekspedition til Shishapangma april/maj
2008.

Sponsorat

Roche a/s forpligter
sig til at yde et
sponsorat til forberedelse og gennemførelse af ekspeditionen til Shishapangma april/maj
2008. Dansk
Shishapangma
Ekspedition v/Helle
Høstrup forpligter
sig til at fortælle
om sine rejseoplevelser ved et antal
møder, arrangeret
af Roche a/s.

Marts - maj 2008

kr. 130.000

Ingen

Roche a/s

Landsforeningen til
Bekæmpelse af
Cystisk Fibrose og
Roche a/s

Sponsorat af webside, familiekursus
og medlemsblad

Yde økonomisk
støtte til a) webside, b) familiekursus, c) medlemsblad

Sponsorat

Roche forpligter sig
til at yde økonomisk støtte til a)
webside, b) familiekursus, c) medlemsblad

2008

kr. 130.000

Ingen

Roche a/s

Foreningen Hepatitislinien og Roche
a/s

Støtte af Foreningen Hepatitisliniens
aktiviteter i 2008

Støtte til: 1) foreningens rådgivning og vejledning
via telefon og internet 2) almindelige driftsmidler:
Kuverter, brevpapir, porto 3) informationsmaterialer
vedr. hepatitis 4)
foredrag om hepatitis i misbrugsmiljøet og på behandlingssteder

Sponsorat

Roche forpligter sig
til at yde økonomisk støtte til: 1)
foreningens rådgivning og vejledning
via telefon og internet 2) almindelige driftsmidler:
Kuverter, brevpapir, porto 3) informationsmaterialer
vedr. hepatitis 4)
foredrag om hepatitis i misbrugsmiljøet og på behandlingssteder.

2008

kr. 130.000

Ingen

Roche a/s

Hjerte- & Lungetransplantationsklubben og Roche
a/s

Støtte af Hjerte- &
Lungetransplantationsklubbens
aktiviteter i 2008

Yde støtte til foreningens deltagelse
ved de Europæiske
Sportslege for
Hjerte- og lungetransplanterede
arrangeret af den
europæiske federation på området

Sponsorat

Roche forpligter sig
til at yde økonomisk støtte til foreningens deltagelse
ved de Europæiske
Sportslege for
Hjerte- og lungetransplanterede
arrangeret af den
europæiske federation på området.

2008

kr. 10.000

Ingen

Roche a/s

Leverforeningen og
Roche a/s

Støtte af Leverforeningens aktiviteter i 2008

At yde økonomisk
støtte til foreningens aktiviteter i
2008

Sponsorat

Roche forpligter sig
til at yde økonomisk støtte til foreningens aktiviteter
i 2008

2008

kr. 10.000

Ingen

Roche a/s

Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere og Roche
a/s

Brugerforeningens
høring 2008

At yde økonomisk
støtte til foreningens høring om
hepatitis blandt
stofmisbrugere

Sponsorat

Roche forpligter sig
til at yde økonomisk støtte til høring oktober 2008

Sept-okt. 2008

kr. 15.000

Ingen

Roche a/s

Osteoporoseforeningen, GlaxoSmithKline og Roche
a/s

Lægetelefon 2008

Yde økonomisk
driftstilskud til
foreningens Lægetelefon for patienter
og pårørende

Sponsorat

Roche forpligter sig
til at yde økonomisk støtte til Lægetelefonens drift i
perioden. Osteoporoseforeningen
forpligter sig til at
sikre uvildig drift af
Lægetelefonen i
perioden

2008

kr. 27.500

Ingen

Pfizer Aps

Demenslinien

Pfizer Aps og
Alzheimerforeningen

Økonomisk støtte
til brug for drift af
Demenslinien

Pfizer Aps støtter
videreførelse af
telefonrådgivningen
på Demenslinien.

Pfizer Aps yder
økonomisk støtte –
Alzheimerforeningen driver Demenslinien

1.dec 2007 –
30.nov 2008

Kr. 10.000 til drift
af Demenslinien

Ydes ikke

Pfizer Aps

Borgermøde om
KOL i Helsinge

Pfizer Aps og Astma- og Allergiforeningen

Sponsorat af to
eksterne foredragsholdere

Pfizer Aps sponsorerer to eksterne
foredragsholdere til
KOL-dag i Helsinge

Pfizer Aps yder
økonomisk støtte –
Astma- og Allergiforeningen afholder
KOL dag i Helsinge

5. april 2008

Kr. 10.000 til dækning af eksterne
foredragsholdere i
forbindelse med
KOL dag i Helsinge

Deltagelse af 2
konsulenter fra
Pfizer Aps

Pfizer Aps

Støtte til Glaukomforeningen

Pfizer Aps og
Dansk Glaukomforening

Ikke-finansiel støtte
til Glaukomforeningen

Støtte til Glaukomforeningens arbejde
med udbredelse af
kendskab til glaukom

Pfizer Aps stiller
mødefaciliteter til
rådighed, arrangerer bustransport
samt foranlediger
trykning og distribution af Glaukomforeningens medlemsblad. Foreningen inviterer medlemmerne til møderne og udarbejder indhold til
medlemsbladet

31. marts 2008 –
30. nov 2008

Ydes ikke

Pfizer Aps stiller
mødelokaler til
rådighed, foranlediger bustransport
samt trykning og
distribution af
Glaukomforeningens medlemsblad.

Pfizer Aps

Støtte til HivDanmark

Pfizer Aps og
Hiv-Danmark

Økonomisk støtte
til møde afholdt af
Hiv-Danmark samt
støtte til oprettelse
af hjemmeside

Støtte Hiv-Danmark

Pfizer Aps bistår
med at arrangere
møder, samt yder
økonomisk støtte til
vedligeholdelse af
foreningens hjemmeside. Forenin-

1. jan 2008 – 31.
dec 2008

Kr. 20.000 kongresudgifter for
medicinsk udvalg
Hiv-Danmark
Kr. 10.000 møde
for hiv-smittede på
Rigshospitalet

Udlån af lokaler

gen. Foreningen
afholder møderne
samt vedligeholder
deres hjemmeside

Kr. 5.500 sponsorat
til vedligeholdelse
af hjemmeside for
Hiv-Danmark

Pfizer Aps

Støtte til Hiv-zonen

Pfizer Aps og Hivzonen

Økonomisk støtte
til oprettelse af
hjemmesiden hivzonen.dk

Støtte til oprettelse
af hjemmesiden
hiv-zonen.dk

Pfizer Aps yder
økonomisk støtte –
Hiv-zonen forpligter
sig til at oprette
Hivzonen.dk

1. jan 2008 – 31.
dec 2008

Kr. 40.000 til oprettelse og opbygning af hjemmesiden hivzonen.dk

Ydes ikke

Pfizer Aps

Støtte til Hypofysenetværket

Pfizer Aps og Hypofysenetværket

Økonomisk støtte
til udgivelse af
nyhedsbrev samt
medlemsmøde

Støtte Hypofysenetværket i deres
arbejde med udbredelse af kendskab til hypofyserelaterede sygdomme.

Pfizer Aps yder
økonomisk støtte til
dækning af udgifter
i fbm. Nyhedsbrev
og medlemsmøde.
Organisationen
udarbejder nyhedsbrev samt inviterer
medlemmerne til
møde.

4. april 2008 – 30.
nov 2008

Kr. 20.000 til anvendelse til nyhedsbrev samt
medlemsmøde

’Ydes ikke

Pfizer Aps

Støtte til Kontinensforeningen

Pfizer Aps og Kontinensforeningen

Økonomisk støtte
til uddannelse, drift
af telefonrådgivning
samt genoptryk af
foreningens informationspjecer

Støtte Kontinensforeningen i deres
udbredelse af
kendskab til inkontinens

Pfizer Aps yder
økonomisk støtte til
uddannelse af
rådgivere på telefonlinien, dækning
af udgifter til drift
af telefonlinien
samt genoptryk af
informationspjecer

1. jan 2008 –
31.dec 2008

Kr. 50.000 til uddannelse af rådgivere
Kr. 10.000 til opretholdelse af telefonrådgivning
Estimeret kr.
150.000 til genoptryk af organisationens informationspjecer

Ydes ikke

Pfizer Aps

Støtte til Landsforeningen Sind

Pfizer Aps og
Landsforeningen
Sind

Økonomisk støtte
til afholdelse af
Mental Health
Europe Konference

Økonomisk støtte
til afholdelse af
Mental Health
Europe Konference

Pfizer Aps holder
indlæg på konferencer, stiller Pfizer
logo til rådighed
samt opstiller en
stand – Landsforeningen Sind stiller
standplads til rådighed, sørger for
eksponering af
Pfizer samt giver
Pfizer mulighed for
indlæg på konferencen

7.-9. aug 2008

Kr. 75.000 til afholdelse af Mental
Health Europe
Konference

Pfizer Aps holder
indlæg på konferencer, stiller Pfizer
logo til rådighed
samt opstiller en
stand – Landsforeningen Sind stiller
standplads til rådighed, sørger for
eksponering af
Pfizer samt giver
Pfizer mulighed for
indlæg på konferencen

Pfizer Aps

Psykiatriinformation

Pfizer Aps og Psykiatrifonden

Økonomisk støtte
til udgivelse af
Psykiatrifondens
blad

Økonomisk støtte
til udgivelse af
Psykiatrifondens
blad

Pfizer Aps yder
økonomisk støtte til
udgivelse af foreningens blad
Psykiatriinformation

1. jan 2008 – 31.
dec 2008

Kr. 50.000 til udgivelse af Psykiatrifondens blad Psykiatri-information

Ydes ikke

Orion Pharma

World Parkinson
Day

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Landskontor

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen ved 2 samtidigt
afholdte dagsmøder

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom,
lokale leje og evt.
beskeden forplejning.

2 x 4 timer

50.000 kr. anvendes til de under
”Parternes rolle i
projektet beskrevne” punkter

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.
Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Sydøstjyllands kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.
Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.

Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Storstrøms
kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.

Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.
Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Vestsjællands
kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.
Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Midtnordjylland kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.
Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.

Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Sydvestjyllands kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.
Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Østjylland/Århus kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.
Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.

Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens København/Frederiksberg
kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.

Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.
Orion Pharma

Møde om Parkinsons
Sygdom

Orion Pharma
Parkinsonforeningens Sønderjyllands kreds

Sponsor

Information til
medlemmer af
Parkinsonforeningen i den lokale
kreds

Orion Pharma forpligter sig til i aftaleperioden at:
- Bidrage med
økonomisk støtte til
gennemførsel af
arrangement, herunder honorar til
foredragsholder
med speciale i
Parkinson sygdom
samt evt. beskeden
forplejning.

Ca. 3 timer

10.000 kr.

Orion Pharma yder
ingen ikkefinansielle støtte

Ingen.

Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at:
- Stå for praktisk
og faglig planlægning samt gennemførsel af arrangementet.
Nycomed Danmark ApS

Oplysningskampagne om osteoporose

Osteoporoseforeningen og Nycomed Danmark ApS

Oplysningskampagne

3 film om osteoporose

Nycomed yder
økonomisk støtte.
Osteoporoseforeningen planlægger
og koordinerer
samtlige aktiviteter

Marts 2007 – december 2007

135.000 kr. til
produktion og
distribution af DVD.
Tryk og foliering af
brev til samtlige
læger og speciallæger. Honorar til
læge og diætist.
PR.
Indsats for er hverve nye medlemmer
til foreningen

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Forældregruppen
Turnerforeningen
Danmark

Novo Nordisk
Scandinavia/Gitte
Kalhøj

Weekendtræf for
Turner forældregruppen

Styrke samarbejdet
i forældregruppen,
få ny viden indenfor
området, hjælpe
nye familier med
Turner syndrom

Novo Nordisk er
ikke til stede ved
mødet da det ikke
er lovligt. Vi sponsorer en foredragsholder til deres
møde.

5.-7. september
2008

10.000 kr

Landsmøde for
Hypofysenetværket

Styrke samarbejdet
i Hypofysenetværket, få ny viden
indenfor området,
hjælpe nye familier
med hypofyse
sygdomme.

Novo Nordisk er
ikke til stede ved
mødet da det ikke
er lovligt. Vi sponsorer en foredragsholder til deres
møde.

19.-21. september
2008

10.000 kr

Turnerforældregruppen/Linda
Westh-Larsen
Novo Nordisk
Scandinavia AB

Hypofysenetværket

Novo Nordisk
Scandinavia/Gitte
Kalhøj
Hypofysenetværket/Tove Richard

Jensen

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Danmarks Bløderforening

Novo Nordisk
Scandinavia/Line
Thomsen Danmarks bløderforening/Bestyrelsesf
ormand Theis
Bacher og Direktør
Lene Jensen

Konference

21 European Haemophilia conference
2008

Deltagelse i konferencen af Bløderforeningen.

12.-14. september
2008

18.000 kr

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Danish Endocrinologist
Society

Dansk Endokrinologisk Selskab
v/Kurt Højlund og
Jan Erik Henriksen
Endokrinologisk
afdeling afd M,
Odense Universitetshospital og
Novo Nordisk
v/Inge Kristiansen

Årsmøde og sponsorat heraf

Videnskabeligt
møde og faglig
udvikling

Selskabet planlægger mødet, Novo
Nordisk sponsorer

23. og 24. januar
2009

25.000 kr

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Diabetes Nurse Specialist Association

Fagligt Selskab for
Diabetessygeplejersker Råes Vænge 28 4400 Kalundborg og Novo
Nordisk v/Pia Høy
Holmgaard

Sponsorat

Faglig udvikling af
diabetessygeplejersker, der arbejder
med børn

Det faglige selskab
planlægger mødet,
Novo Nordisk sponsorer

6. oktober 2008

2.600 kr

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Danish society of
Adipositas Research

Dansk Selskab
for Adipositas
forening v/kasserer
Thomas Larsen,
IHE Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns
Universitet v/
Benedikte Østergaard

Sponsorat

Årsmøde mhp faglig
udvikling

Det faglige selskab
planlægger mødet,
Novo Nordisk sponsorerer

14.- - 15. november 2008

18.750 kr

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Bamsehospitalet (Teddy Hospital) Denmark

Bamsehospitalet
Danmark Lokalformand Louise
Bjørkholt Andersen
Novo Nordisk
Scandinavia AB
v/Bente Bassett

sponsorat.

At give syge børn
under indlæggelse
positive oplevelser

Bamsehospitalet
beslutter arrangementer. Novo Nordisk har ret til at
promovere navn,
Bamsehosp. Er
forpligtiget til at
informere NN om
arrangementer.

1. januar – 31.12.
2009

25.000 kr
Afholdelse af arrangementer for
syge børn herunder
børn med diabetes
på hospitaler.

Novo Nordisk
Scandinavia AB

The Danish Diabetes
Association

Diabetesforeningen
v/Heidi Purup og
Novo Nordisk
Scandinavia v
Benedikte Østergaard

Sponsorat

Rådgivning om
diabetes til patienter

Diabetesforeningen
ejer og beslutter
indhold mv

2208 og Q1 og Q2
2009

25.000 kr

Novo Nordisk
Scandinavia AB

Diabetestinget 2008

Diabetesforeningen
og Novo Nordisk
Scandinavia AB

Sponsorat til afholdelse af diabeteskonference

At debattere den
store og stigende
udfordring, som
diabetes udgør for
det danske samfund – med fokus
på primær forebyggelse, tidlig opsporing og bedre behandling.

Diabetesforeningen
er arrangør af
Diabetestinget,
støttet af Novo
Nordisk.

8. april 2008

I alt kr.
813.567,00.
Dette dækker udsendelse af invitationer og trykning af
baggrundsmateriale, indretning og
leje af konferencelokaler, forplejning,
etablering og design af hjemmeside
(www.diabetestinge
t.dk), honorar til
moderator, fotografer (1 video, 1 still),
rejseudgifter for
oplægsholdere og
deltagende medlemmer af Diabetesforeningen samt
trykning og distribution af faktanotater om diabetes i
Danmark og Diabetestingets konklusioner.

Diabetesforeningen
indgår i styregruppe og arbejdsgrupper og kan udøve
vetoret.
Diabetesforeningen
er vært for konferencen og er ansvarlig for udsendelse af invitationer, kontakt til
oplægsholdere og
politikere, samt
foreningens protektor.
Novo Nordisk deltager på dagen. Al
kommunikation
signalerer tydeligt
Diabetesforeningens værtsrolle,
samtidig med at
Novo Nordisk’s rolle
som sponsor fremgår tydeligt i alt
kommunikationsmateriale for at
sikre åbenhed og
gennemsigtighed.

Novo Nordisk A/S

JDRF Walk Festival
2008

Novo Nordisk A/S
og Juvenile Diabetes Research
Foundation Danmark (JDRF)

Sponsorat

Walk event med
formål at indsamle
midler blandt privatpersoner og
sponsorer til støtte
for forskning til en
kur mod type 1diabetes.

JDRF er arrangør
og planlægger og
koordinerer alle
aktiviteter til eventen. Novo Nordisk
bidrager med økonomisk støtte samt
deltager med stand
(information om
sund livsstil ved
diætist) samt information om
DAWN Youth (info.
om psykosociale
faktorer i forbindel-

14-15. juni i hhv.
Odense og København

kr. 50.000 til støtte
af walk eventens
formål: at indsamle
midler til støtte for
forskning til en kur
mod type 1diabetes.

Støtte i form af
medarbejdertimer
fra Novo Nordisk
Scandinavia AB
samt Novo Nordisk
A/S.
Herudover har
Novo Nordisk A/S
afholdt udgifter til
ekstern konsulentbistand under forberedelse, gennemførelse og opfølgning på arrangementet.

Deltagelse med
diætiststand og
DAWN Youth stand:
støtte i form af
medarbejdertimer
fra Novo Nordisk
Scandinavia AB.
Herudover har
Novo Nordisk A/S
afholdt honorar og
udgifter til diætist i
diætiststand.

se med livet med
diabetes). Som del
af sponsoratet
opnår Novo Nordisk
synlighed i form af
logo på div. eventmaterialer (f.eks.
program) og modtager 300 billetter
til uddeling blandt
medarbejdere.
Novo Nordisk
Scandinavia AB

SportsCamp 2008

Novo Nordisk
Scandinavia AB,
Novo Nordisk A/S
og Diabetesforeningen,
SportsCamp ApS

Samarbejde i forbindelse med afholdelse af
sportscamp-uge for
børn med diabetes.

At give børn med
diabetes mulighed
for at komme på
sportscamp i sommerferien.
SportsCamp ApS er
en virksomhed, der
afholder
Sportscamps for
børn og unge i
alderen 11-18 år
(www.sportscamp.d
k)

SportsCamp ApS er
arrangør af
sportscamps.

Juli 2008

Novo Nordisk Scandinavia AB har
afholdt honorar til 3
diabetessygeplejersker til deltagelse
på SportsCamp
Furesø i uge 28 (3
x kr. 15.500 – i alt
kr. 46.500 + transportudgifter og
honorering ifbm.
deltagelse i et
planlægningsmøde).

Novo Nordisk A/S
er sponsor af
SportsCamp.
I uge 28 stiller
Novo Nordisk Scandinavia AB 3 diabetessygeplejersker
til rådighed, således at børn med
diabetes kan deltage under trygge
forhold.
Diabetes campugen koordineres
med Diabetesforeningen, og muligheden for at deltage kommunikeres
af Diabetesforeningen som en del af
dennes tilbud til
medlemmer.

Novo Nordisk A/S

Verdensdiabetesdagen 2008

JDRF – Fonden for
Diabetesforskning
og Novo Nordisk
A/S

Offentligt arrangement, der sikrer
diabetes-synlighed
på Verdensdiabetesdagen i Danmark.

At samarbejde om
et arrangement,
der skal øge politikernes, mediernes
og den brede befolknings viden om
omfanget og konsekvenserne af
diabetesepidemien.

Novo Nordisk var
initiativtager til
arrangementet og
fungerede som
hovedarrangør.
Novo Nordisk forpligtede sig til at
give et generelt
driftstilskud til
arrangementet, at
stille et telt til
rådighed for organisationen på Rådhuspladsen, at
samarbejde om
officiel markering af
dagen klokken
15.00 (taler) og
samarbejde om

Kl. 10.30–20.00
den 14. november
2008 på Rådhuspladsen.

Der ydes ingen
finansiel støtte.

Virksomhedens
ikke-finansielle
ydelse udgjordes af
telt, der blev stillet
til rådighed for
organisationen.
Teltet blev brandet
af organisation
(betalt af virksomheden).

generel medieindsats.
Organisationen
forpligtede sig til at
samarbejde om
medieindsats og at
stille personale til
rådighed i organisationens telt på
Rådhuspladsen på
dagen, hvor organisationen frit kunne
arrangere aktiviteter.
Novo Nordisk A/S

Verdensdiabetesdagen 2008

Diabetesforeningen
og Novo Nordisk
A/S

Offentligt arrangement, der sikrer
diabetes-synlighed
på Verdensdiabetesdagen i Danmark.

At samarbejde om
et arrangement,
der skal øge politikernes, mediernes
og den brede befolknings viden om
omfanget og konsekvenserne af
diabetesepidemien.

Novo Nordisk var
initiativtager til
arrangementet og
fungerede som
hovedarrangør.
Novo Nordisk forpligtede sig til at
give et generelt
driftstilskud til
arrangementet, at
stille et telt til
rådighed for organisationen på Rådhuspladsen, at
samarbejde om
officiel markering af
dagen klokken
15.00 (taler) og
samarbejde om
generel medieindsats.
Organisationen
forpligtede sig til at
samarbejde om
medieindsats og
stille personale til
rådighed i organisationens telt på
Rådhuspladsen på
dagen samt at
støtte op om eksisterende aktiviteter
i det telt (om forebyggelse af diabetes), der var stillet
til rådighed.

Kl. 10.30–20.00
den 14. november
2008 på Rådhuspladsen.

Der ydes ingen
finansiel støtte.

Virksomhedens
ikke-finansielle
ydelse udgjordes af
et telt, der blev
stillet til rådighed
for organisationen.
Teltet blev brandet
af organisation
(betalt af virksomheden).

Novo Nordisk A/S

Changing Diabetes
Barometer International Seminar

Novo Nordisk A/S
and The International Diabetes
Federation (IDF)
Region Europe

Seminar

Spread understanding and awareness
of the Changing
Diabetes Barometer
initiative and develop ideas for
national projects to
improve diabetes
outcomes through
the measuring and
sharing of outcome
data

Novo Nordisk A/S

‘Diabetes is different for children –
how physical activity can help’, World
Diabetes Day 2008
events in the European Parliament.

Novo Nordisk A/S
and The International Diabetes
Federation (IDF)
Region Europe

Educational grant

Increase awareness
of challenges related to children
and diabetes at EU
level and stimulate
appropriate action
by launching a set
of recommendations to be used for
future policy and/or
legislative initiatives.

Novo Nordisk A/S

Sponsorship
agreement

Novo Nordisk A/S
and The International Diabetes
Federation (IDF)

Sponsorship

Contribute to prevention and limitation of the spread
of diabetes through
advocacy, support
to national diabetes
associations and
other activities
agreed upon by the
two parties.

Novo Nordisk A/S

Gold sponsor membership

Novo Nordisk A/S
and Primary Care
Diabetes (PCD)
EUROPE
(ivzw/inpo)

Sponsor membership

General support

Novo Nordisk A/S is
sponsor of the
seminar and initiator of the Changing
Diabetes Barometer. IDF Europe is
co-host of the
seminar and expert
participant in discussions. The Oxford Health Alliance
(OxHA) is co-host
and expert participant in discussions.
IDF Europe is responsible for the
development of the
programme of the
WDD events to take
place in Strasbourg, the organisation of events
and contents of
documents to be
distributed,
Novo Nordisk A/S
will support the IDF
Europe activities
with a grant and
will participate in
the events.

8-9 December 2008

Financial support
by way of reimbursement/payment of
costs related to
attendance of IDF
representatives and
guests (travel costs
and hotel)

Support from Kissmann Langford
Consulting as secretariat for the
event and coverage
of costs related to
organisation of the
seminar.

18-20 November
2008

N/A

Novo Nordisk A/S
provides funding
for joint projects.
The amount is
agreed on a yearly
basis and used in
accordance with
agreed budget.
IDF bears full responsibility for
carrying out the
tasks involved.
Audit of grant in
accordance with
international
standards (IFAC/
INTOSAI)
Novo Nordisk A/S
purchases sponsorship package. PCD
EUROPE recognises
Novo Nordisk A/S
on promotional
printwork; ensures
exhibition space

2008
(agreement
2006-2008)

EUR 10,000 for the
organisation of
World Diabetes Day
2008 events in the
European Parliament in Strasbourg.
A delegation of
children and young
people with diabetes from 12 member states will visit
the European Parliament joined by
sports representatives with diabetes
to discuss the
importance of
physical activity
with MEPs and
Commission representatives.
In total EUR
290,000 (corporate
membership
50,000; IDF Board
meetings, Denmark
190,000; World
Diabetes Day
50,000)

EUR 25,000 per
annum

N/A

2006, 2007, 2008

N/A

Novartis Healthcare A/S

Tilskud til Landsforeningen til bekæmpelse af Cystisk
Fibrose

Landsforeningen til
bekæmpelse af
Cystisk Fibrose og
Novartis Healthcare A/S

Sponsering

Websponsering

Novartis Healthcare A/S

Tilskud til Nyreforeningen

Nyreforeningen og
Novartis Healthcare A/S

Sponsering

Annoncering i NyreNyt

Novartis Healthcare A/S

Tilskud til Nyreforeningen

Nyreforeningen og
Novartis Healthcare A/S

Sponsering

Novartis Healthcare A/S

Tilskud til Leverforeningen

Leverforeningen og
Novartis Healthcare A/S

Novartis Healthcare A/S

Tilskud til Hjerteforeningen, hjerte- og
lungetransplantationsklubben

Novartis Healthcare A/S

Bronzemedlem i
Gigtforeningen

and registrations at
conferences; and
acknowledgement
in ‘Primary Care
Diabetes’ journal.
Novartis er sponsor
og patientforeningen formidler beløbet.

2008

39.000 kr.
Drift af www.cff.dk

Intet

Novartis er sponsor
og patientforeningen formidler beløbet.

2008

20.250 kr. (6 annoncer a 3.375 kr.)
Annoncering i NyreNyt

Intet

Firmalogo på Nyreforeningens hjemmeside

Novartis er sponsor
og patientforeningen formidler beløbet.

2008

2.500 kr.
Firmalogo på Nyreforeningens hjemmeside

Intet

Sponsering

Drift af foreningen
samt annoncering i
LeverNyt

Novartis er sponsor
og patientforeningen formidler beløbet.

2008

10.000 kr.
Drift af foreningen
samt annoncering i
LeverNyt

Intet

Hjerteforeningen
og Novartis
Healthcare A/S

Sponsering

Støtte til hjerteforeningen samt for
annoncering i medlemsbladet Nova
Vita

Novartis er sponsor
og patientforeningen formidler beløbet.

2008

4.000 kr.
Drift af hjerteforeningen samt annoncering i Nova
Vita

Intet

Gigtforeningen og
Novartis Healthcare A/S

Sponsering

Støtte til Gigtforeningen

Novartis er sponsor
og patientforeningen formidler beløbet.

2008

4.000 kr.
Navn og logo i
LedSager, Gigtforeningens medlemsblad i 2008. Navn
og logo på
Gigtforeningens
hjemmeside.
Diplom.
Abonnement på
LedSager. Gratis
medlemskab af
Gigtforeningen for
alle medarbejdere i
2008

Intet

Novartis Healthcare A/S

Støtte af LYLE

Novartis Oncology
Patient foreningen
for Lymfekræft og
Leukæmi

Sponsorering af
møder

Støtte LYLE i at
holde informationsmøder/temamøder og
oprette lokalgrupper i DK.

Virksomheden
forpligter sig med
nærværende samarbejdsaftale til i
aftaleperioden at
sponsorere konkrete møder, pjecer og
informationskampagner.

januar 2008 til og
med december
2008

Kr. 50.000
Se under formål.

Intet

Organisationen
forpligter sig med
nærværende samarbejdsaftale til i
aftaleperioden selv
at arrangere møderne, herunder
lokaler, arbejdskraft m.v.

Novartis Healthcare A/S

Støtte til deltagelse
i nordisk brystkræft
konference på Færøerne 2008

Patientforeningen
de Brystopererede
og Novartis
Healthcare A/S

Sponsering

Støtte til kongres

2008

25.800 kr. støtte til
deltagelse for foreningens ansatte til
kongres.

intet

Novartis Healthcare A/S

Støtte til Kampagne

PROPA og Novartis
Healthcare A/S

Sponsering

Støtte til Kampagne

2008

75.000 kr. Støtte til
kampagne “Pas på
dig selv mand”

Intet

MSD

Orientering om
Apopleksi

MSD
Smedeland 8
2600 Glostrup
Danmark

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til genoptrykning af folderen
"Orientering om
Apopleksi"

Aftalens skal afvikles inden udgangen
af 2008

15.000 kr. ekskl.
moms
Skal anvendes til
genoptrykning af
folderen orientering
om Apopleksi

Ingen

Aftalens skal afvikles inden udgangen
af 2008

131.000 kr. ekskl.
moms
Skal anvendes til
arbejdet med Verdensapopleksidagen den 10. maj
2008

Ingen

MSD forpligter sig
til at give et sponsorat til delvis
finansiering af
genoptrykning af
folderen " Orientering om Apopleksi"
Hjernesagen forpligter sig til at
anvende sponsoratet til denne genoptrykning

MSD

Verdensapopleksidagen

MSD
Smedeland 8
2600 Glostrup
Danmark

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til kampagnen for Verdensapopleksidagen 10. maj 2008

MSD forpligter sig
til at give et sponsorat, der skal
anvendes i forbindelse med arbejdet
til Verdensapopleksidagen 10. maj
2008.
Hjernesagen forpligter sig til at

anvende sponsoratet til arbejdet med
Verdensapopleksidagen

MSD

WWW.HIVZONEN.dk

HIVZonen
Beatevej 6, 3 th
2500 Valby

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til oprettelse af en ny web
(www.HIVZONEN.D
K køb af navn,
webhotel, design og
programmering af
website)

MSD forpligter sig
til i aftaleperioden
at give et sponsorat
til oprettelse af en
ny web
(www.HIVZONEN.D
K køb af navn,
webhotel, design og
programmering af
website)

Aftalen skal afvikles
inden udgangen af
2008

10.000 kr. ekskl.
moms
Skal anvendes til
arbejdet med oprettelse af HIVZONEN

Ingen

Aftalen skal afvikles
i perioden april –
maj 2008

31.600 kr. ekskl.
moms
som skal anvendes
til udarbejdelse af
design for spørgeskemaundersøgelsen, indberetning af
data, analyse og
udarbejdelse af en
kort rapport.

Ingen

HIVZONEN forpligter sig til at anvende sponsoratet
oprettelse af HIVZONEN
MSD

Spørgeskemaundersøgelse Astma og
Høfeber

Astma-Allergi
Forbundet
Universitetsparken
4
4000 Roskilde

Yde støtte til en
internetbaseret
spørgeskema undersøgelse

Yde finansiel støtte
til en internetbaseret spørgeskema
undersøgelse
blandt modtagere
af Astma- Allergiforbundets pollenvarslinger, nyhedsbreve og besøgende på hjemmesiden

MSD forpligter sig
til at yde finasiel
støtte til en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.
Astma-Allerg Forbundet forpligter
sig til at anvende
det økonomiske
tilskud til undersøgelsen og informerer om undersøgelsens resultat og
data

MSD

Arbejde med Hivsmittede og deres
pårørende

HIV-Danmark
Skindergade 44, 2
1159 København K

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til arbejdet med Hivsmittede og deres
pårørende

MSD forpligter sig
til i aftaleperioden
at give et sponsorat
til HIV-Danmark til
arbejdet med Hivsmittede og deres
pårørende.
Hiv-Danmark forpligter sig til at
anvende sponsoratet dette arbejde

Aftalen skal afvikles
inden udgangen af
2008

60.000 kr. ekskl.
moms
som skal anvendes
til arbejdet med
Hiv-smittede og
deres pårørende i
2008

Ingen

MSD

Arbejde med Hivsmittede børn og
unge i 2008

AIDS-Fondet
Carl Nielsens Allé
15 B
2100 København K

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til arbejdet med Hivsmittede børn og
unge i 2008

MSD forpligter sig
til i aftaleperioden
at give et sponsorat
til arbejdet med
Hiv-smittede børn
og unge i 2008.
AIDS-Fondet for-

Aftalen skal afvikles
inden udgangen af
2008

50.000 kr. ekskl.
moms
som skal anvendes
til arbejdet med
Hiv-smittede børn
og unge i 2008

Ingen

pligter sig til at
anvende sponsoratet til dette arbejde

MSD

Arbejdet med patienter, patienter,
forskning og information i 2008

AIDS-Fondet
Carl Nielsens Allé
15 B
2100 København K

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til arbejdet med patienter,
forskning og information i 2008

MSD

Modregruppe.dk

Astma- og allergiforbundet
Universitetsparken
4
4000 Roskilde

Yde støtte til oprettelse af et nyt
subsite til AstmaAllergi Forbundets
hjemmeside

Yde finansiel støtte
til udvikling af
subsite til AstmaAllergi Forbundets
hjemmeside.

MSD

Støtte til Diabetesforeningens arbejde

Diabetesforeningen
Rytterkasernen 1
5000 Odense

Yder støtte til debatmøder, arrangement på Verdens
Diabetes Dagen,
støtte til Diabetesforeningens rådgivning og information
om diabetes.

Yde finansiel støtte
til Diabetesforeningens arbejde

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til arbejdet med Hivsmittede og deres
pårørende

MSD

Arbejde med Hivsmittede og deres
pårørende

HIV Danmark
Skindergade 44, 2
1159 København

MSD forpligter sig
til i aftale perioden
at give et sponsorat
til arbejdet med
patienter, forskning
og information i
2008
AIDS-Fondet forpligter sig til at
anvende sponsoratet til dette arbejde

MSD forpligter sig
til i aftale perioden
at give en årlig
ydelse til Diabetesforeningen

Aftalen skal afvikles
inden udgangen af
2008

50.000 kr. ekskl.
moms
som skal anvendes
til arbejdet med
patienter, forskning
og information i
2008

Ingen

Aftalen skal afvikles
i perioden december 2008 – december 2009

150.000 kr. ekskl.
moms
som skal anvendes
til
- udarbejdelse af
design for subsite
- udarbejdelse af
artikler og anden
information
- udarbejdelse af
awarenessmateriale til sundhedsplejersker m.fl.
om subsitet
- opsætning af
subsite med blogs,
chatrooms, rådgivningscafé, erfagrupper m.m.

Ingen

Aftalen løber til og
med 01.08.2011

Sponsorat på
150.000 kr. ekskl.
Moms

Ingen

Aftalen skal afvikles
inden 31. december
2008

50.000 kr. ekskl.
moms

Ingen

Diabetesforeningen
forpligter sig til at
anvende ydelsen til
deres oplysningsog rådgivningsarbejde om Diabetes
MSD forpligter sig
til i aftaleperioden
at give et sponsorat
til HIV-Danmark til
arbejdet med Hivsmittede og deres
pårørende.

Hiv-Danmark forpligter sig til at
anvende sponsoratet dette arbejde

MSD

Fokus på blodtryksområdet

Hjernesagen
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre

Sponsorat

Sponsorat, der skal
anvendes til artikler
med fokus på blodtryksområdet

MSD forpligter sig
til i aftaleperioden
at delvist sponsere
artikler med fokus
på blodtryksområdet som led i forberedelserne til kampagnedagen

Aftalen skal afvikles
inden 31. maj 2009

40.000 kr. ekskl.
moms

Ingen

LEO Pharma Nordic

Støtte til
Hjerteforeningen

LEO Pharma Nordic
og Hjerteforeningen

Sponsorat

Økonomisk støtte

Sponsor

2008

5.000 kr til foreningens arbejde

Ingen

LEO Pharma Nordic

Deltagelse i Nordisk
Dermatologisk
Kongres 2008

LEO Pharma Nordic
og Danmarks
Psoriasis Forening

Sponsorat

Muliggøre Psoriasisforeningens deltagelse i Nordisk
Dermatologisk
Kongres 31. maj –
3. juni 2008

Virksomheden:
Sponsor.Organisationen:
Deltager i Nordisk
Dermatologisk
Kongres 31. maj –
3. juni 2008

31. maj – 3. juni
2008

15.000 kr til dækning af udgifter til
fly, hotel, fortæring
og kongresafgift for
en person.

Ingen

LEO Pharma Nordic

Trykning af antologien JEG HAR - HAR
DU?

LEO Pharma Nordic
og Danmarks
Psoriasis Forening

Sponsorat

Trykning af antologien JEG HAR - HAR
DU?

Virksomheden:
Sponsor.

Oktober 2008

144.000 kr. til
trykning af antologien

Ingen

Organisationen:
Udbreder kendskabet til antologien i
offentligheden
LEO Pharma Nordic

Støtte til

Sponsorat

Økonomisk støtte

Sponsor

2008

5.000 kr til hjælp til
behandling af børn
med hjertesygdomme

Ingen

Hjerteforeningen

LEO Pharma Nordic
og Hjerteforeningen

Janssen-Cilag
A/S

Informationsmagasin om landsforeningen SIND

Janssen-Cilag A/S
og Landsforeningen SIND

Landsforeningens
SIND’s udgivelse af
informationsmagasin

Magasinet skal
skaffe sponsorer fra
erhvervslivet

Støtte til udgivelse
af magasinet

Ved udgivelsen af
magasinet

Kr 10.000,00

Ingen

Janssen-Cilag
A/S

DPS’s årsmøde

Janssen-Cilag A/S
og Dansk Psykiatrisk Selskab

Årsmøde 2009

Støtte Dansk Psykiatrisk Selskab’s
Årsmøde 2009

Støtte til Årsmøde

1. dag. 30. januar
2009

Kr 85.000,00

Ingen

Tibotec / a divison of Janssen
Cilag

HIV conference RH,
arrangeret af HIV
Danmark

Tibotec – HIV
Danmark (Jens
Wilhelmsborg)

Konference for Hiv
smittede, pårørende eller andre med
interesse for HIV

Opdatere, undervise, tage aktuelle
emner af interesse
for målgruppen op.
(i øvrigt spørg HIV
Danmark).

Støtte fra alle HIV
firmaer til projektet.
HIV Danmark arrangør

1 dag. Forår 2008.
ved ikke hvornår
det nøjagtigt var,
da jeg ikke var
ansat dengang.

10.000 kr.
Bruges til: foredragsholdere, lokale, forplejning
(kaffe, te, sandwich?) etc.

Ingen

Tibotec / a division of Janssen
Cilag

www.hivzonen.dk

Hivzonen (Pernille
og Micaell) + Tibotec

Støtte til oprettelse
af hjemmeside for
HIV smittede og
deres pårørende og
andre med interesse for emnet

Skabe en uafhængig web side, hvor
patienter og andre
kan få svar på
aktuelle spørgsmål
vedr. tests mm
som sygdommen
indebærer

Støtte til oprettelse
af hjemmesiden

www.hivzonen.dk
gik i luften 1.11.08

10.000 kr.
Bruges til udgifter
til oprettelse af
siden

Ingen

Tibotec / a division of Janssen
Cilag

- 5th IAS Conference
on HIV Pathegenesis - 49th Annual
ICAAC Meeting
(ICAAC/IDSA)
- 12th European
AIDS Conference/EACS

Tibotec – HIV
Danmark (Jens
Wilhelmsborg)

Støtte til direkte
udgifter i forbindelse med afholdelse
af de tre konferencer.

Udbrede viden om
Hiv.

Støtte til konferencerne.

De tre konferencer
afholdes fra julinovember 2009

20.000 kr.
Bruges til udgifter i
forbindelse med
konferencerne.

Ingen

H. Lundbeck A/S

10 årsjubilæumsgave

H. Lundbeck A/S
og Depressions
Foreningen

10 årsjubilæumsgave

’un-restricted grant’

H. Lundbecks rolle
er at stille et ’unrestricted grant’ til
rådighed for Depressions Foreningen i forbindelse
med deres 10 års
jubilæum.

November 2008

5.000 kr

Ingen

Lundbeck Instituttet

DemensLinien

Lundbeck Instituttet og Alzheimerforeningen

Støtte til DemensLinien

Støtte til DemensLinien

H. Lundbecks rolle
er at stille et beløb
til rådighed for
Alzheimerforeningen til støtte af
aktiviteter og drift
af Demenslinien

2008

25.000 kr

Ingen

Lundbeck Instituttet

Årligt medlemskontingent

Lundbeck Instituttet og
Alzheimerforeningen

Årligt medlemskontingent

Årligt medlemskontingent

H. Lundbecks rolle
er betaling af årligt

2008

1.000 kr

Ingen

Lundbeck Instituttet og Depressions
Foreningen

Årligt medlemskontingent

2008

5.000 kr

Ingen

Lundbeck Instituttet

Årligt medlemskontingent

Medlemskontingent
til Alzheimerforeningen
Årligt medlemskontingent

H. Lundbecks rolle
er betaling af årligt
Medlemskontingent
til Depressions
Foreningen

The Lundbeck
Institute

Depressionsforeningen

Depressionsforeningens 10-års
jubilæum

Sponsorat

At støtte Depressionsforeningens
afholdelse af deres
10-års jubilæum på
Rådhuspladsen den
10. oktober 2008.

The Lundbeck
Institute's rolle er
at stille et sponsorat til rådighed.
Depressionsforeningen anvender
sponsoratet til
afholdelse af deres
10-års jubilæum
den 10. oktober
2008.

10.10.2008

25.000 kr

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsaftale
om sponsering til
Osteoporoseforeningen, LÆGETELEFONEN

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Sponsorering til
brug til LÆGETELEFONEN

At støtte foreningens arbejde med
at:

Roche og GlaxoSmithKline forpligter
sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at yde et
driftstilskud til
LÆGETELEFONEN.

2008

Roche og GlaxoSmithKlines finansielle ydelse i henhold til nærværende samarbejdsaftale udgør et beløb
på kr. 55.000 til
sponsorering af
driftsomkostninger
af LÆGETELEFONEN.

Juni – december
2008

Informationsaften
på Rigshospitalet
(DKK 10.000)
Medicinsk Udvalg –
deltagelse i ICAAC
/IAS (DKK 10.000)
Tilskud til brochurerne HIV Liv og
Behandling 2008
(DKK 20.000)
Hiv-Danmarks
deltagelse i AIDS
2008 / HIV9 (DKK
15.000)
Interaktive afstemninger på hjemmeside (DKK 10.000)
Hivlægen.dk database med
spørgsmål og svar
stilles til rådighed
for HIV-Danmark (i
word-format).
(støttes med max.
DKK 15.000).

Roche A/S
- udbrede kendskabet til sygdommen
osteoporose/knogleskørhed
samt dens behandling og forebyggelse
- yde støtte til
personer med
osteoporose/knogleskørhed

Osteoporoseforeningen

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsaftale
om sponsering af
HIV-Danmark

GlaxoSmithKline
Pharma A/S
HIV-Danmark

Informationsaften
på Rigshospitalet.
Kongresrejser:
(Medicinsk Udvalg,
Hiv-Danmark
(ICAAC/IAS/AIDS2
008/HIV9))
Tilskud til udgivelse
af brochurer.
Tilskud til interaktive afstemninger på
HIV-Danmarks
hjemmeside

At støtte foreningens arbejde i at
udbrede kendskabet til hiv og aids
og til behandling og
forebyggelse samt
at støtte patienter
og pårørende berørt af hiv og aids.
Sikre at udvalgt
personale opdateres på nyeste viden
inden for hiv/aids.

Organisationen
forpligter sig med
nærværende samarbejdsaftale til i
aftaleperioden at
sikre en uvildig drift
af LÆGETELEFONEN.
GSK er sponsor –
HIV-Danmark forpligter sig til at
benytte sponsoraterne til anførte
projekter.

Ingen

Hivlægen.dk database med
spørgsmål og svar
stilles til rådighed
for HIV-Danmark.

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsaftale
om sponsering af
’Patientforeningen
De Brystopererede’
(DBO)

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Sponsorat i form
af:

Patientforeningen
De Brystopererede

En persons deltagelse i Nordisk
bryskkræftkonference i sept. 2008
(kongresafgift,
flybillet)
Afholdelse af seminar for kvinder med
tilbagefald af brystkræft i nov. 2008
(foredragsholders
honorar og transport).

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsaftale
om sponsering af
Dansk Parkinsonforening

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Sponsorat, annoncering

Dansk Parkinsonforening

At udbrede kendskabet til brystkræft samt behandling og det at leve
med sygdommen.

Økonomisk støtte

September – november 2008

At sikre at udvalgt
personale opdateres på nyeste viden
inden for brystkræft og tilbagefald.

At give støtte til
møder for kvinder
med brystkræft,
som derigennem
får mulighed for at
udveksle erfaringer
med ligestillede til
fælles støtte og
inspiration. GSK
har givet 17.200 kr.
til et specifikt seminar.
At udbrede kendskabet til sygdommen Parkinson
Syge samt dens
behandling og
forebyggelse.

Økonomisk støtte

April – december
2008

Sikre at udvalgt
personale opdateres på nyeste viden
inden for Parkinson
Syge

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsaftale
om sponsering af
informationsmøde
for medlemmer af
Danmarks Lungeforening, Vestegnens KOLnetværksgruppe

GlaxoSmithKline
Pharma A/S
Danmarks Lungeforening, Vestegnens KOLnetværksgruppe

Afholdelse og
værtsskab af informationsmøde for
medlemmerne af
Vestegnens KOLnetværksgruppe.

At give støtte, så
bestyrelsesmedlemmer i DBO kan
deltage i møder/konferencer, så
deres viden på
området holdes
ajour, som kan
medvirke til, at
danske brystkræftpatienter får den
bedst mulige behandling. Der er
givet 8.600 kr. til
en person fra DBO.

Afholdelse af informationsmøde om
KOL for medlemmer
af netværksgruppen
og andre inviterede
tirsdag den 30.
september 2008.
Formålet med
mødet er at øge
forståelsen for de
processer, der
foregår i relation til
udvikling, afprøvning og distribution

Dansk Parkinsonforenings nationale
dag i 2008 med
henblik på oplysning, hvorunder
GSK deltager som
SØLV sponsor.
Projektet støttes
med kr. 30.000.
Annoncering i Parkinson Nyt i de
første to numre i
2008. Projektet
støttes med kr.
33.500.

GSK står for værtsskab og indlæg på
det nævnte møde.
Danmarks Lungeforening, Vestegnens KOLnetværksgruppe er
ansvarlig for invitation og mødeledelse.

Samarbejdet omfatter et møde den
30. september
2008.

Ingen

Udlån af lokale i
forbindelse med
mødet.
Forplejning (kaffe/vand) i forbindelse med mødet

af lægemidler.

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsaftale
om sponsering af
AIDS Fondet

GlaxoSmithKline
Pharma A/S
Ungegruppen ved
AIDS-Fondet
Carl Nielsens Allé
15A
2100 København Ø
Att.: Direktør
Henriette Laursen

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Aftale om sponsering af Sjældnedagen 2008

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Samarbejdsprojektets navn er: Ungegruppe weekend
2008
Samarbejdsprojektet består af følgende aktivitet:
Den årlige weekendtur for unge
HIV-smittede, som
finder sted fra d.
24.- d. 26. oktober
2008 i Ebeltoft.

Samarbejdsaftale
om sponsering af
Diafonen

GlaxoSmithKline
forpligter sig til i
aftaleperioden at
sponsorere Ungegruppens weekendtur 2008 arrangeret
af Forskningssygeplejerske MPH,
Ph.d. stud. Lotte
Rodkjær og Hivrådgiver Tinne
Laursen i henhold
til programmet for
weekenden.

24.- 26. oktober
2008

GlaxoSmithKlines
finansielle ydelse
udgør kr. 15.000
ekskl. moms.
Den finansielle
ydelse skal anvendes til dækning af
udgifter til transport, indkvartering
og/eller forplejning
i forbindelse med
den årlige weekendtur for unge
HIV-smittede fra d.
24. til d. 26. oktober 2008.

AIDS-Fondet forpligter sig med
samarbejdsaftalen
til i aftaleperioden
at håndtere det
praktiske vedr.
udbetaling af støtte
til Ungegruppens
arrangører.

Sponsorat

Formålet med
samarbejdet er at
støtte Sjældnedagen med at
sætte fokus på de
sjældne sygdomsog handicapgrupper.

Økonomisk støtte
til gennemførelse af
Sjældnedagen

29. februar 2008

GlaxoSmithKlines
finansielle støtte til
Sjældnedagen
udgør kr. 10.000

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Projektstøtte til
Diafonen:

Støtte til patient
oplysning og sygdomshåndtering

Økonomisk støtte

2008

Diabetesforeningen

Diafonen er et
tilbud til alle med
diabetes og deres
pårørende.

Støtte til projekt
vedrørende forbedring af Diafonen kr
25.000,-

Sjældne Diagnoser
Frederiksholms
Kanal 2,3
1220 København K

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Formålet med
samarbejdsaftalen
mellem GSK og
AIDS-Fondet, er at
støtte Ungegruppens arbejde med
at rådgive og undervise unge hivsmittede, og at give
de unge mulighed
for at møde andre
unge i samme
situation.

På alle
hverdagsaftener
sidder frivillige klar
til en samtale om
alt fra konkrete
kostråd til
følelsesmæssige
problemer.

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Annonce i Levernyt

GlaxoSmithKline
Pharma A/S

Annonce i Levernyt

Leverforeningen,
Landsforeningen
for levertransplanterede og andre
med sjældne leversygdomme

Formålet med
samarbejdsaftalen
mellem GSK og
Leverforeningen er
at støtte foreningens arbejde.

GlaxoSmithKline
forpligter sig til at
levere og sponsorere en annonce i
Levernyt

2008

GlaxoSmithKlines
finansielle ydelse
udgør kr. 5.000
ekskl. moms.

Der er ikke aftalt
anden støtte end
den finansielle.

Leverforeningen
forpligter sig til at
annoncen indrykkes
som aftalt.

Ferring Lægemidler A/S

Sponsorat til dækning af udgifter ifm
oplysningskampagne om prostatakræft til offentligheden

Ferring Lægemidler
A/S (Tine Gjerding
Dahlberg) og
rostatacancerforeningen PROPA
(Poul Erik Pyndt)

Sponsorat

At sætte rammer
for de aktiviteter
som Ferring Lægemidler A/S og PROPA vil samarbejde
om i 2008

Ferring Lægemidler
A/S forpligtiger sig
til at støtte oplysningskampagnen
om prostatakræft
gennem et delvist
tilskud. PROPA
forpligtiger sig til at
i aftaleperioden at
anvende de sponserede penge til
samarbejdsprojektet

2008

Kr. 20.000

Ingen

Ferring Lægemidler A/S

Sponsorat til dækning af udgifter i
opretholdelse af
rådgivningslinien

Ferring Lægemidler
A/S (Tine Gjerding
Dahlberg) og
Kontinensforeninge
n (Lars Alling
Møller)

Sponsorat

At sætte rammer
for de aktiviteter
som Ferring Lægemidler A/S og Kontinensforeningen vil
samarbejde om i
2008.

Ferring Lægemidler
A/S forpligtiger sige
til i aftaleperioden
at støtte telefonrådgivningslinien

2008

10.000 kr

Ingen

Eli Lilly Denmark
A/S

Osteoporoseforeningen

Ulla Knappe
Vibeke Porsdal
(Lilly)

Støtte til produktion af medlemsbladet “Osteoporose
Apropos”.

Information til
medlemmer, støttepersoner og
andre, der vil vide
mere om osteoporose

Økonomisk støtte

2008

32.000 kr

Eli Lilly Denmark
A/S

Landsforeningen
Sind

Mette Klarskov
Vibeke Porsdal
(Lilly)

At styrke de organisationer, der som
Landsforeningen
SIND arbejder for
menneskers psykiske sundhed og
velbefindende.

Økonomisk støtte

7-9. august 2008

20.000 kr

Eli Lilly Denmark
A/S

Osteoporoseforeningen

Ulla Knappe
Vibeke Porsdal
(Lilly)

Årlig konference
”Menthal Health
Europe”: Forskellighed i psykisk
sundhed og velvære – en mulighed
for dialog mellem
kulturer.
Tilskud til gennemførelse af to oplysningsmøder om
osteoporose i Roskilde og Hellerup/Gentofte.

Der er stort behov
for oplysning om
sygdommen og
dens behandling.

Økonomisk støtte

Maj 2008

50.000 kr

Eli Lilly Denmark
A/S

ADHD-foreningen

Anne Worning
Vibeke Porsdal
(Lilly)

Årskonference: ”12.
nationale konference om ADHD”.

Oplysning og viden
om børn og voksne
med ADHD både for
fagfolk og forældre.

Økonomisk støtte

4-5. september
2008

60.000 kr

Eli Lilly Denmark
A/S

Osteoporoseforeningen

Ulla Knappe
Vibeke Porsdal
(Lilly)

Tilskud til gennemførelse af et borgermøde om brud
på rygsøjlen.

Borgermøde specielt tilegnet patienter med brud på
rygsøjlen.

Økonomisk støtte

23. september
2008

25.000 kr

Eli Lilly Denmark
A/S

ADHD-foreningen

Anne Worning
Vibeke Porsdal
(Lilly)

Støtte til genoptryk
af brochure: ”Børn
med ADHD”.

Oplysning og viden
om børn og voksne
med ADHD både for
fagfolk og forældre.

Økonomisk støtte

i løbet af 2008

14.688 kr

Dansk
Epilepsiforening

Sponsorering

Udsendelse af
bladet Epilepsi til
fagpersoner

Økonomisk støtte

Fra feb til 31. dec
2008

Afhængig af post
Danmarks portoudgifter

Ingen

Dansk Epilepsiforeningen

Sponsorering

Sponsorering af
Informatørmøder

Eisai forpligter sig
til at afholde udgiften til mødet.
Dansk Epilepsiforening arrangerer
kurset.

1. feb – 30. marts
2008

40.500 kr

Ingen

Annoncering i DES
nyt

Eisai betaler annoncepris for året
2008 og Dansk
Epilepsiforening
forpligter sig til at
anvende korrekt
indsendt materiale

Eisai AB

Eisai AB

Informatørmøder

Eisai AB

Dansk Epilepsiforening

90.000 kr

Bristol-Myers
Squibb Denmark

Kvik-test program

Bristol-Myers
Squibb Denmark
og Hiv-Danmark

Generelle tilskud/grant

At hjælpe patientorganisationen med
midler til at udføre
relevante projekter
målrettet hivsmittede (ikkediagnosticerede
hiv-positive)

Patientorganisationen opretter og
udfører projektet

2008

100.000 kr, som er
støtte til at udføre
kvik-test og rådgivning af mænd der
har sex med mænd
(MSM)

Almindeligt samarbejde og oplysning

Bristol-Myers
Squibb Denmark

Støtte til rådgivning
og projekter om
hiv-forebyggelse,
målrettet etniske
minoriteter i Danmark

Bristol-Myers
Squibb Denmark
og Aidsfondet.

Generelle tilskud/grant

At oplyse etniske
minoriteter i Danmark om risiko for
hiv, forebyggelse af
hiv, rådgivning og
muligheder for
testning og behandling i Danmark.

Aidsfondet driver
organisationen
Cross-Over som har
til opgave at være
forbindelse til de
etniske minoriteter.
Støtte bliver givet
til Aidsfondet som
varetager midlerne.

2008

100.000 kr som er
støtte til miniprojekter i de enkelte
etniske foreninger i
Danmark.

Almindeligt samarbejde og oplysning

Bristol-Myers
Squibb Denmark

Brugermøde for hivsmittede og deres
pårørende i København/Rigshospitalet
og Hvidovre hospital.

Bristol-Myers
Squibb Denmark
og Hiv-Danmark

Generelle tilskud/grant

Midler til afholdelse
af aftenmøde på
Rigshospitalet for
200 hivsmittede og
deres pårørende.
Mødeindhold: Stigmatisering, behandlingsmuligheder og ny behandling, KRAMs indflydelse på hjerte/karrisiko og øget risiko
hos hiv-positive.

Patientorganisationen opretter og
udfører projektet

Oktober 2008

35.000 kr, aftenmøde, lokaler, AV
og foredragsholdere

Samarbejde med
Hiv-danmark.

Boehringer Ingelheim Danmark
A/S.

Den Internationale
Parkinsondag, den
11.april 2008

BIDK og Dansk
Parkinsonforening

Sponsorat

Formålet med
samarbejdsaftalen
er realisering og
afholdelse af ”Den
Internationale
Parkinsondag”

BIDK forpligter sig
til at sponsorere
faglige aktiviteter
/indlæg på møder,
som afholdes på
”Den Internationale
Parkinsondag”.
Dansk Parkinsonforening forpligter sig
til at arrangere
faglige indlæg på
møderne på selve
dagen.

Samarbejdet skal
afvikles den 11.
april 2008 på i
møder i hhv Århus
og København.

Den finansielle
ydelse udgør
15.000 DKK ex.
moms. Ydelsen skal
anvendes til at
sponsorere faglige
aktiviteter /indlæg
på møder, som
afholdes på ”Den
Internationale
Parkinsondag”.

Den ikke-finansielle
støtte udgør 0 DKK.

Konsensuskonference i forbindelse med
Afasi-dagen den 11.
oktober 2008

BIDK og Hjernesagen

Sponsorat

At bringe landets
eksperter sammen
og give mulighed
for at udarbejde en
handlingsplan med
forslag til forbedring af forebyggelsen, behandlingen,
rehabiliteringen og
forskningen i slagtilfælde.

BIDK støtter HjerneSagen til at
afvikle en konsensuskonference, som
kan bringe mere
fokus på hjerneområdet og de problemer, som patienter med slagtilfælde og deres
pårørende har.

Samarbejdet afvikles umiddelbart
inden og efter
Afasi-dagen den
11.oktober 2008

Den finansielle
støtte udgør
275.000 DKK og
dækker leje af
lokaler, forplejning,
transportrefusion
efter HjerneSagens
takster og ekstern
konsulenthjælp til
at forberede og
afvikle konferencen, pressearbejde,
opfølgende arbejde
blandt deltagerne
og udarbejdelsen af
et oplæg til en
handlingsplan for
hjerneområdet.

Den ikke-finansielle
støtte udgør 0 DKK.

Samarbejdet skal
afvikles i perioden
29. april 2008 til
31. december
2008.

Den finansielle
ydelse udgør 5.500
DKK ex. moms.
Ydelsen skal anvendes til løbende
at opdatere
www.hiv.dk

Den ikke-finansielle
ydelse udgør 0 DKK

Herefter kaldet
BIDK

Boehringer Ingelheim Danmark
A/S.
Herefter kaldet
BIDK

HjerneSagen forpligter sig til at
anvende støtten i
overensstemmelse
med tilsagnet.
Boehringer Ingelheim Danmark
A/S.
Herefter kaldet
BIDK

Økonomisk støtte til
løbende opdatering
af www.hiv.dk

BIDK og Portalen
HIV.DK

Sponsorat

At støtte en løbende opdatering af
hjemmesiden
www.hiv.dk

BIDK forpligter sig
til at udbetale
5.500 DKK, som
skal bruges til
løbende at opdatere
www.hiv.dk i den
aftalte tidsperiode.
Portalen HIV.dk
forpligter sig til at
bruge den økonomiske støtte til en
løbende opdatering

af hjemmesiden.

Biogen Idec
Denmark A/S

Scleroseforeningens
Rådgivningspanel
”Spørg Os”

Biogen Idec Denmark A/S og
Scleroseforeningen

Et internetbaseret
bredt sammensat
ekspertpanel

Besvare spørgsmål
fra mennesker
berørt af eller interesseret i sclerose

Biogen Idec Denmark A/S sponsorerer sidestillet med
andre projektsponsorer

1 Oct 2007 – 30
Sep 2008

135.000 kr

NA

1 Oct 2008 – 30
Sep 2009

Biogen Idec
Denmark A/S

Roseliv støtteforeningen til fordel for
Scleroseforeningen

Biogen Idec
Denmark A/S og
”Roseliv”

Roseliv koncerten
hvor overskuddet
tilfalder
Scleroseforeningen

Støtte til koncert til
fordel for
Scleroseforeningen

Biogen har ingen
indflydelse på,
hvem der får forskerprisen. Roseliv
kan også modtage
bidrag fra anden
side.

Koncerten fandt
sted 9. marts 2008

100.000 kr til selve
koncerten og
100.000 til en
forskerpris

NA

Bayer Schering
Pharma

CCF samarbejde

Bayer Schering
Pharma og Colotis
Crohn Foreningen

Samarbejdsprojekt

Formålet er at
pater opnår den
bedst mulige information om Inflammatoriske tarmsygdomme

2008

45.000 kr

NA

Bayer Schering
Pharma

”Spørg Os”

Bayer Schering
Pharma og Scleroseforeningen

Projektsponsoraftale

Formål er at øge
kendskabet til
rådgivningspanelet
samt at dække
Scleroseforeningens
omkostninger til
fortsat drift og
udvikling af panelet

Støtte til pjecer,
informationskampagner, uddannelsesprogram og
konkrete møder.
CCF forpligter sig til
at annoncere i
CCF’s medlemmers
patientinformation
fire gange årligt
BSP leverer omkostningsfrit nødvendigt originalmateriale i form af
digitalt matriale/film etc.

2008

135.000 kr

NA

Bayer Schering
Pharma

Sponsering af uddannelsesdag for
haematologer

Yngre Haematologers Uddannelsesudvalg

Sponsorat

Sponsorere den
videnskabelige del
af møde omhandlende molekylærbiologisk uddannelse
indenfor haematologi

Økonomisk støtte

11. januar 2008

5.000 kr

NA

Bayer Schering
Pharma

Sponsering af
Dansk Selskab for
Cancerforskning

Dansk Selskab for
Cancerforskning

Sponsorat

Sponsorere den
videnskabelige del
af møde omhandlende videreuddannelse af onkologer

Økonomisk støtte

30. april 2008

12.000 kr

NA

Bayer Schering
Pharma

Sclerose.info

Sclerose.info

Økonomisk støtte

Information på
hjemmesiden Sclerose.info

Sclerose.info sender automatisk alle
BSp’s enyhedsbreve til
medlemmer.
BSP yder økonomisk støtte hertil

2008

100.000 kr som
bliver udbetalt
25.000 kr kvartalsvis

NA

Baxter

WFH

Bløderforeningen

Økonomisk støtte

Støtte til patientforeningens medlemskab af patientforeningens verdensforbund

Baxter yder økonomisk støtte til
bløderforeningen

Et år 2008

25.000kr

ingen

Baxter

Trykning af medlemsblade

Lokalkredse i nyreforeningen

Praktisk støtte

Kopiere lokalforeningernes medlemsblade

Baxter kopierer
kredsforeningernes
medlemsblade

2008 0g 2009

ingen

Ingen

AstraZeneca
Danmark

Synliggørelse af
psykisk sygdom

AstraZeneca og
Landsforeningen
SIND

Økonomisk sponsorat

At få psykisk sygdom på dagsordenen gennem magasiner, Internet og i
den daglige debat

AstraZeneca bidrager med økonomisk
støtte til fremstilling af informationsmateriale

2008

10.000 kr. til fremstilling af informationsmateriale

N/A

AstraZeneca
Danmark

”Pårørende”

AstraZeneca og
Psykiatrifonden

Økonomisk sponsorat

Uddannelse af
patienter og pårørende til patienter

AstraZeneca yder
økonomisk støtte til
udgivelse af bog
(titel ??)

2008

25.000 kr. til udgivelse af bog

N/A

AstraZeneca
Danmark

PsykiatriInformation

AstraZeneca og
Psykiatrifonden

Økonomisk sponsorat

Uddannelse af
patienter og pårørende til patienter

AstraZeneca yder
økonomisk støtte til
udgivelse af bladet
Psykiatriinformation

2008

50.000 til udgivelse
af informationsblad

N/A

AstraZeneca
Danmark

”Støt brysterne”

AstraZeneca og
Kræftens Bekæmpelse

Økonomisk sponsorat

At bidrage til forskning og forebyggelse af brystkræft

AstraZeneca yder
økonomisk støtte til
udgivelse af nyhedsbrev 5-6 gange
årligt

2008

6.000 kr. til udgivelse af nyhedsbrev. AstraZeneca’s
personale har yderligere doneret
4.000 beløb

N/A

Astellas Pharma
a/s

Samarbejdsaftale/sponsoraftale
vedr. information/rådgivning af
patienter med inkontinens

Astellas Pharma
a/s og
Kontinensforeninge
n

Sponsorat

Sikre opretholdelse
opretholdelsen af
rådgivningslinien

Astellas støtter
aktiviteter vedr.
rådgivningslinien
med økonomisk
betaling

2008

25.000 kr til dækning af udgifter i
forbindelse med
opretholdelse af
rådgivningslinien

Ingen

ALK-Abello Nordic A/S (ALK
Danmark).

Spørgeskemaundersøgelse blandt
praktiserende
læger om høfeber

ALK-Abello Danmark og AstmaAllergi Forbundet
(AAF)

Økonomisk støtte

Gennemførelse af
en internetbaseret
spørgeskemaundersøgelse blandt
praktiserende læger

ALK Danmark: yde
økonomisk bidrag
til gennemførelse
og offentliggørelse
af undersøgelsens
resultater.
AAF: Gennemføre
undersøgelsen og
informere om undersøgelsens resultater

September - november 2008

Kr 45.000 ekskl.
Moms, som anvendes til udarbejdelse
af et design for
spørgeskemaundersøgelsen,
indhentning af
data, analyse af
indsamlede data
samt udarbejdelse
af kort
rapport.

Ingen ikke-finansiel
ydelse aftalt

ALK-Abello Nordic A/S (ALK
Danmark)

Spørgeskemaundersøgelse om pollenallergikers
hverdag i pollensæsonen

ALK-Abello Danmark og AstmaAllergi Forbundet
(AAF)

Økonomisk støtte

Gennemførelse af
en internetbaseret
spørgeskemaundersøgelse blandt
modtagere af AAF’s
pollenvarslinger og
nyhedsbrev samt
besøgende på AAF’s
hjemmeside. Undersøgelsen skal
bl.a. afdække,
hvordan brugerne
oplever hverdagen i
pollensæsonen,
hvilke gener de
har, hvor mange
symptomer og evt.
adfærdsændringer i
den forbindelse.

ALK Danmark: yde
økonomisk bidrag
til gennemførelse
og offentliggørelse
af undersøgelsens
resultater.
AAF: Gennemføre
og informere om
undersøgelsens
resultater

Maj – juni 2008

Kr 45.000 ekskl.
Moms, som anvendes til udarbejdelse
af et design for
spørgeskemaundersøgelsen,
indhentning af
data, analyse af
indsamlede data
samt udarbejdelse
af kort
rapport.

Ingen ikke-finansiel
ydelse aftalt

Abbott

Advertisement

Abbott & ColitisCohn Patient Association (CCF)

Advertisement in
the members magazine of the organization.

Donation helps
support the general
patient information
in relation to diseases awareness.

Abbott places one
ad in each of the
members magazines of the organization in 2008.

End of 2008

26.820 kr –

Abbott & ColitisCrohn Patient
Association (CCF),
The Danish Ankylosing Spondylitis
Society, The Danish Psoriasis
Patient Association
& The Danish
Obesity Patient
Association

Web Expert Panel
(WEP); an expert
panel with members from the patient organizations
and physicians
within the area of
the Abbott indications.

To answer questions in the Q&A
section on
www.abbott.dk
within the area of
indications of the
patient association.

The role of Abbott
is to set the Q&A
module to the
disposal of the
organizations and
link to the patient
association websites. The role of
the organizations is
to answer all relevant questions from
the users of the
www.abbott.dk
Q&A section. The
Q&A will be presented at
www.abbott.dk,
and if it is desired
by the organization,
provide the

March 1st – December 31st 2008.

Abbott

Web Expert Panel
(WEP)

Ad in each of the
members’ magazines of the organization in 2008.
Yes - The role of
Abbott is to set the
Q&A module to the
disposal of the
organizations and
link to the patient
association websites.

www.Abbott.dk
'Speakers Corner'
with material.

Abbott

Abbott

Abbott

Abbott

Abbott

The 4 autoimmune
project

Advertisement

Advertisement

Nordic Dermatology
congress

Internal team days
& workshop

Disease awareness
and awareness of
the patient organization at the fair

Abbott: Sponsorship of booth
Patient association:
Staffing of booth

May 6th - 8th 2008
& October 3rd – 5th
2008.

37.525 kr –

Advertisement in
the members’
magazine of the
organization.

Donation helps
support general
objectives of the
organization.

Abbott places one
ad in each of the
members magazines of the organization in 2008.

2008 (one add
every number of
CCF Nyt in 2008).

22.100 kr –

Abbott & The
Danish Psoriasis
Patient Association
(DPF)

Advertisement in
the members’
magazine of the
organization.

Donation helps
support general
objectives of the
organization.

Abbott places one
ad in each of the
members magazines of the organization in 2008.

2008 (one add
every number of
CCF Nyt in 2008).

28.920 DKK –

Abbott & The
Danish Psoriasis
Patient Association
(DPF)

Donation to allow
the Danish Psoriasis
Patient Association
to participate with
one attendee at the
Nordic Dermatology
Congress in Iceland.

Donation will cover
transportation, stay
and registration at
the congress.

Abbott: Donation
Patient association:
None

May 2008

15.000 DKK –

Abbott & The
Danish Psoriasis
Patient Association
(DPF)

Donation to the
Danish Psoriasis
Patient Association
that will enable the
organization to hold
internal team days.

Donation will cover
the expenses of the
internal team days

Abbott: Donation
Patient association:
None

August 2008

Abbott & ColitisCrohn Patient
Association (CCF),
The Danish Parents
Association of
Children with Arthritis (GBF),The
Danish Psoriasis
Patient Association,
& The Danish
Ankylosing Spondylitis Society (MB)

Participation of the
organization

Abbott & The Danish Ankylosing
Spondylitis Society
(MB)

Sponsorship of
booth

ad in each of the
members’ magazines of the organization in 2008.

ad in each of the
members’ magazines of the organization in 2008.

Donation will cover
transportation, stay
and registration at
the congress.

70.500 DKK –
Donation will cover
the expenses of the
internal team days

Abbott

Abbott

Abbott

Abbott

Abbott

Abbott

World AIDS Day
2008 partner

Abbott & AIDSFoundation

Financial support for
the Yearly AIDSfoundation reception

Abbott & AIDSFoundation

Activities 2008

Abbott & CrossOver

Donation to the
AIDS-Foundation
for the execution of
World AIDS Day on
December 1st, 2008

During the term of
the agreement, the
company must
undertake financial
support to the
AIDS-Foundation
for execution of
World AIDS Day on
December 1st 2008

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

50.000 DKK –

Financial support to
the AIDSFoundation

Donation to the
AIDS-Foundation
which will enable
them to hold their
annual reception.

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

10.000 DKK –

Donation to CrossOver that will enable the Organization to hold their
activities within the
HIV area, including
their annual summer camp.

Financial support of
Cross-Over activities within the HIV
area

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

27.080 DKK –

Financial support to
the AIDSFoundation for
execution of World
AIDS Day on December 1st 2008

Donation to the
AIDS-Foundation
which will enable
them to hold their
annual reception.

Financial support of
Cross-Over activities within the HIV

Financial support for
information sharing
within the HIV area

Abbott & The HivDanmark Patient
Association

Financial support to
The Hiv-Danmark
Patient Association

The financial support will enable the
Hiv-Danmark Patient Association to
update and share
knowledge within
the HIV area.

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

55.500 DKK –

Project 'Give a
positive picture on
HIV'

Abbott & The HivDanmark Patient
Association

Financial support to
The Hiv-Danmark
Patient Association

The financial support will enable the
Hiv-Danmark Patient Association to
host an art event
for HIV infected
artists.

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

107.300 DKK –

Financial support to
the Danish Obesity
Patient Association

Abbott & The Danish Obesity Patient Association

Financial support
for information
sharing within the
obesity area

The financial support will raise the
awareness of The
Danish Obesity
Patient Association
and the obesity
area.

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

125.000 DKK –

The financial support will enable the
Hiv-Danmark Patient Association to
update and share
knowledge within
the HIV area.

The financial support will enable the
Hiv-Danmark Patient Association to
host an art event
for HIV infected
artists.

The financial support will raise the
awareness of The
Danish Obesity
Patient Association
and the obesity
area.

Abbott & ColitisCrohn Patient
Association (CCF)

Financial support
for the development and launch of
the website flushit.dk

The financial support will enable the
Colitis-Crohn Patient Association
(CCF) to develop,
launch and host the
website flush-it.dk

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

300.000 DKK –

Support for National
Kidney Day 09, and
related activities

Abbott & The Danish Kidney Patient
Association

Financial support to
The Danish Kidney
Patient Association

The financial support will enable the
Danish Kidney
Patient Association
to host the annual
National Kidney
Day 09 and relate
activities.

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

90.000 DKK –

Abbott

World AIDS Day
2008 collection

Abbott & AIDSFoundation

Support of the
World AIDS Day
collection by providing the AIDSfoundation with
man power on the
collection day

The support will
help the AIDSFoundation collect
money in the street
on World AIDS Day
08

The role of Abbott
is to put Abbott
employees to the
disposal of the
AIDS-foundation on
World AIDS Day
08. The role of the
patient association
is none

This agreement
covers the year
2008

Abbott

Seminar for women

Abbott & The
Danish Psoriasis
Patient Association

Financial support to
The Danish Psoriasis Patient Association.

Donation will cover
the expenses of the
seminar for women

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

80000 DKK - Donation will cover the
expenses of the
seminar for women

Abbott

Patient summit

Abbott & ColitisCrohn Patient
Association (CCF),
The Danish Ankylosing Spondylitis
Society, The Danish Psoriasis
Patient Association

Financial support to
participation in IMD
Patient summit each patient association supported
with 7000 DKK

Donation will cover
the expenses of
IMID Patient summit

Abbott: Donation
Patient associations: None

This agreement
covers the year
2008

21000 DKK – Donation will cover the
expenses of the
patient summit

Abbott

Website support

Abbott & The Danish Ankylosing
Spondylitis Society
(MB)

Financial support to
re-launch
www.bectrew.dk

The support will
enable MB to increase and improve
available information on the nature
of Ankylosing
Spondylitis and &
The Danish Ankylosing Spondylitis
Society (MB)

Abbott: Donation
Patient association:
None

This agreement
covers the year
2008

70000 DKK – Donation will cover the
expenses of the relaunch of
www.bectrew.dk

Abbott

Abbott

Flush-it.dk

The financial support will enable the
Colitis-Crohn Patient Association
(CCF) to develop,
launch and host the
website flush-it.dk

The financial support will enable the
Danish Kidney
Patient Association
to host the annual
National Kidney
Day 09 and related
activities.
Yes - The support
will help the AIDSFoundation collect
money in the street
on World AIDS Day
08

