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

AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca

AstraZeneca

Samarbejdsprojektets
navn

Navnet på de
parter, der har
indgået aftalen

Type af projekt

Formål

(Lægemiddelvirksomheder,
organisationer og
evt. tredje part)

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

(Hvilket formål tjener samarbejdet)

2 stk. video
om
symptomer
på
lungekræft
Sponsorat af
telefonisk
Hotline for
medlemmer
af
Patientforeni
ngen
Lungekræft

AstraZeneca og
Patientforeningen
Lungekræft

Informationsmateriale

At øge opmærksomheden på
symptomer på lungekræft

Virksomheden stiller 2
videoer til rådighed for
patientforeningens
hjemmeside

01FEB21 til
21JAN22

DKK 0

N/A

AstraZeneca og
Patientforeningen
Lungekræft

Generelt
driftstilskud til
oprettelse af
Patientforeningen
s hotline

Virksomheden
sponsorerer oprettelsen
af hotline med 30.000 kr.

Marts 2021August 2021

DKK 30.000

N/A

CLL patient
information
spjece

AstraZeneca og
LYLE –
Patientforeningen
for Lymfekræft,
Leukæmi og MDS

Anvende midlerne

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

AstraZeneca støtter med
beløb, og LYLE
udarbejder pjecen

1JULY til
1OKT 2021

DKK 11.975

N/A

Temadag
for patienter
om aktuelle
problemstilli

AstraZeneca og
LYLE –
Patientforeningen

Anvende midlerne

Formålet er at støtte
gennemførelsen af temadagen for
patienter

AstraZeneca støtter med
beløb, og LYLE afholder
temadagen

25SEP2021

DKK 30.000
til delvis
dækning af

N/A

til udarbejdelse
af CLL patient
informations
pjece
til
gennemførelse
af dagen

Parternes rolle i projektet

Tidsramme

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

Omfang og
indhold af ikkefinansiel støtte
(Ikke-finansiel
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
organisationen
modtager.)

nger
indenfor
lymfekræft,
CLL, MDS,
CML,
akutte
leukæmier

for Lymfekræft,
Leukæmi og MDS

inklusive
streaming af
mødet, da der er
patienter, der
grundet sygdom
ikke ønsker at
møde op fysisk.

AstraZeneca

Donation til
Børnelungef
onden

AstraZeneca og
Børnelungefonden

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

Donationen er blevet mulig idet
Virksomhedens medarbejdere har
gennemført intern motionsaktivitet (her af første del af
”projektnavnet ”AstraZeneca A/S
motionerer og donerer”) med
henblik på at rejse
donationsbeløbet, der så gives til
Børnelungefondens arbejde, som
anvender midlerne med henblik
på deres arbejde indenfor
forebyggelse, forståelse og
behandling af børn og unges
lungesygdomme
via forskning indenfor området.

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

01OKT2021
til
30APR2022

DKK 50.000

N/A

AstraZeneca

Donation til
Diabetesfore
ningen

AstraZeneca og
Diabetesforeninge
n

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

Donationen er muliggjort qva
virksomhedens medarbejdere,
som har gennemført internt
motionsaktivitet m.h.p. at rejse
beløbet, der så gives til
Diabetesforeningen i forbindelse
med 'Beat Diabetes -

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

14NOV2021

DKK 75.000

N/A

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

Ydelsen er efterpurgt m.h.p. at
udarbejde videooptagelser til
anvendelse på sociale medier

Konsulenten giver en
præsentation, der
optages af virksomheden

22NOV202131DEC2022

DKK 9.000

N/A

AstraZeneca

Konsulentyd
else
fra
MBCarbejdsgrupp
emedlem
under Dansk
Brystkræft
Organisation
(DBO-MBC)

AstraZeneca og
DBO-MBC

streaming
omkostning.

kampen for livet' - et
indsamlingsshow til fordel
for bl.a. Diabetesforeningen
i Danmark

