ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2020
Indberettende
virksomhed

AstraZeneca
A/S

Overskrift på donation
eller tilskud

Navn(e) på hospital
og/eller afdeling(er)

Hvad donation eller
tilskud ydes til

(Navn på projekt,
aktivitet, udstyr eller
enhed, som støttes)

(Som håndterer
aktiviteten, projektet,
udstyret eller
enheden)

(Angiv type aktivitet,
projekt, udstyr, enhed el.
lign.)

Nordic Severe
Asthma Network
(NSAN)

Bispebjerg Hospital:

Ydes til
Udvikling af et
uddannelseskoncept til
brug i forbindelse med
lokale (landespecifikke)
møder inklusive
udvikling af
uddannelsesmaterialet
omhandler svær astma
samt Planlægning og
administration

Lungemedicinsk
Afdeling

Covid-19 mulige
påvirkning ,
eventuelle
forsinkelse af
diagnostik af
Lungecancer og
betydningen iht
eventuel stigende
stadier, som følge af
pademien og
nedlukninger

Vejle

ECG as rule out for HF

Kardiologisk
Forskningsenhed

Lungemedicinsk
afdeling

Odense
Universitetshospital
Svendborg

Ydes til
Donationen skal bruges
til omkostninger
indberetning til
datatilsynet og RKKP,
samt analytisk arbejde
og rapportskrivning

Ydes til
Donationen skal bruges
til forskningsprojektet
”ECG as rule out for HF”

Formål

Tidshorisont

Beløb

Naturalier

(Det faglige/ videnskabelige
formål)

(Hvis muligt)

(Angiv den
finansielle
bevillingsstørrels
e i kr.
Beløb op til 5.000
kr. er omfattet af
bagatelgrænsen)

(Beskriv
omfang,
indhold og
anslået værdi)

NSAN overordnede formål
er, at forbedre kvaliteten af
behandling af svær astma i
de nordiske lande, og at
generere real-life evidence
inden for sygdomsområdet
svær astma i disse lande. Det
opnåes ved hjælp af en
kombination af materialer
og aktiviteter så som
guidelines,
uddannelsesaktiviteter, samt
indsamling af data til brug
for forskning inden for
sygdomsområdet i de
nordiske lande
Overordnede mål er at
undersøge om COVID-19 har
haft påvirkning på
forsinkelse af diagnostik af
lungecancer og betydning
for eventuelt diagnose i et
senere stadie som følge af
pandemien og de
medfølgende nedlukninger

01Maj201931Mar2021

Euro 20,000 i
2019, 2020 samt
2021 – i alt Euro
60,000 over 3 år.

N/A

December
2020

DKK 20.000

N/A

Formålet er at støtte en
undersøgelse af, om en
vurdering af EKG af en
kardiolog sikkert kan bruges
som gate keeper til
ekkokardiografi hos

December
2020-2022

DKK 318.450

N/A

I 2020 er betalt
Euro 20,000 sv.
til DKK
149.457,20

patienter henvist fra almen
praksis på mistanke om
hjertesvigt

