ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2019
Navnet på den
virksomhed,
der indberetter

Samarbejds
-projektets
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)

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”)

AstraZeneca

Astmaskoler

AstraZeneca og
Astma og
allergiforeningen

Sponsorat

At udbrede viden om astma til
astmapatienter og pårørende

Astma- og
allergiforeningen står for
at informere, reklamere
og afholde 3 astmaskoler
fordelt i DK.

3 aften
arrangeme
nter fordelt
over okt.nov. 2019

AstraZeneca

Diabetes
Topmøde
på Folkemødet
15/6-2019

AstraZeneca og
Diabetesforeningen

Sponsorat

Diabetestopmødets vil sætte
politisk fokus på en fortsat
forbedring af- og øget
sammenhæng i
diabetesbehandlingen, ved at
stille skarpt på implementeringen
af den nationale handlingsplan og
dens effekter

Diabetesforeningen planlægger og afholder
Diabetes Topmøde under
”Folkemødet Bornholm
2019”

15. juni
2019

DKK 65.131
Beløb går til PR
og reklame for
astmaskoler
inden
afholdelse. Samt
til lokaler,
foredragsholder
e og forplejning
på 3
astmaskoler
med ca. 40
deltagere på
hver skole.)
DKK 40.000
Beløb går til
invitation,
lokation PR
samt
gennemførelse
af
arrangementet

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.)

N/A

N/A

AstraZeneca

Høring på
Christiansborg

AstraZeneca og
Patientforeningen
Lungekræft

Sponsorat

Høring om screening for
lungekræft på Christiansborg

Patientforeningen
Lungekræft planlægger
og gennemfører mødet

28. august
2019

AstraZeneca

Mødeindlæg: We
put patient
first

AstraZeneca og
Patientforeningen
Lungekræft

Honorar for
indlæg

Opnå øget indsigt for livet som
lungekræft patient

Patientforeningen
Lungekræft giver et
indlæg v/ internt AZ
møde

21. august
2019

AstraZeneca

International
Lungekræft
dag 2019

AstraZeneca og
Patientforeningen
Lungekræft

Sponsorat

International Lungekræftdag
afholdes for patienter, pårørende,
sundhedspersonale, politikere,
journalister og andre med
interesse for lungekræftområdet

Patientforeningen
Lungekræft planlægger
og gennemfører mødet

19.
november
2019

DKK 49.000
Beløbet går til
mødelokaler,
forplejning,
oplægsholdere,
invitationer og
PR
DKK 2.250

N/A

DKK 20.000
Beløbet går til
mødelokaler,
forplejning,
oplægsholdere,
invitationer og
PR

N/A

N/A

