ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2019
Indberettende
virksomhed

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

AstraZeneca A/S

Støttende samtaler
til patienter med
ikke-småcellet
lungecancer i
konkomitant
kemo-stråleterapi

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

Hvad donation eller
tilskud ydes til

(Som håndterer
aktiviteten, projektet,
udstyret eller
enheden)

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

Sjællands
Universitets
hospital:

Ydes til Projektet:
”Støttende samtaler
til patienter med
ikke-småcellet
lungecancer i
konkomitant kemostråleterapi ”

Klinisk Onkologisk
afdeling og
Palliative enheder

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)

At understøtte en undersøgelse
af patienters oplevelse af
støttende
samtaler
og
håndtering af egen sygdom i
forbindelse med konkomitant
kemo-stråleterapi for NSCLC.

01Okt201930Sep2020

DKK 158.600

N/A

Projektet skal endvidere
undersøge udviklingen af
livskvalitet og symptomer fra
behandlingsstart til 12 uger
efter første strålebehandling
Udvikling af App
under Dansk Svær
Astma Register
(DSAR)

Bispebjerg og
Frederiksberg
Hospital:
Lungemedicinsk
Afdeling

Ydes til udvikling af
App under Dansk
Svær Astma
Register (DSAR)

implementere en app til
patienter, som er i
hjemmebehandling med
biologisk medicin, hvormed der
også til denne patientgruppe
bliver mulighed for at indhente
værdifuld viden, bl.a. om
patienternes selvoplevede
sundhedstilstand og
behandlings-tilfredshed

01Aug201931Jul2020

DKK 60.000

N/A

DBCG database

DBCG- Sekretariatet
v. Onkologisk klinik

Donation til
etablering af en
national database
for metastatisk
brystkræft.

Formålet med donationen er at
støtte forskning der er målrettet
at generere ny viden inden for
metastatisk brystkræft og
dermed være i stand til at
forbedre overlevelse og
livskvalitet for disse patienter

Beløbet er et
engangsbeløb
ydet i
Dec2019
i.f.m.
etableringen

DKK 150.000

N/A

(Danish Breast
Cancer
Cooperative
Group, DBCG)

Rigshospitalet
Afsnit 2501

AstraZeneca A/S
Nordic Severe
Asthma Network
(NSAN)

Bispebjerg Hospital:
Lungemedicinsk
Afdeling

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

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

01Maj201931Mar2021

Euro 20,000 i
2019, 2020 samt
2021 – i alt Euro
60,000 over 3 år.
I 2019 er betalt
Euro 20,000 sv
til DKK
149.314,20

N/A

