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Donation til Tværsektorielt rehabiliteringsforløb for hjertepatienter

1. Overskrift for donation/tilskud
Lægemiddelvirksomheden AstraZeneca A/S yder hermed en donation eller et tilskud i
form af DKK 225.000 ex moms som støtte til et Tværsektorielt rehabiliteringsforløb for
hjertepatienter.
Alle patienter visiteres af rehabiliterings-teamet med henblik på fortsat rehabilitering i
hospitalsregi (specialiseret genoptræning) eller kommunal rehabilitering (almen
genoptræning). Støtten gives til Aalborg Universitetshospital, Kardiologisk Afdeling,
Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg, som har ansvaret for den farmakologiske behandling i
forløbet.
2. Donationen ydes til
Donationen/tilskuddet ydes som økonomisk støtte til at aflønne en
rehabiliteringssygeplejerske halv tid i 12 måneder med henblik på at gennemføre
projektet.
3. Formål
Formålet med donationen/tilskuddet er på baggrund af brobygningssamarbejdet mellem
Aalborg Universitetshospital og Aalborg kommune at evaluere effekten af denne
samarbejdsmodel med henblik på de bedst mulige rehabiliteringsforløb for den
patientgruppe med henblik på både den non-farmakologiske efterbehandling, som sker i
samarbejde med kommunen og på den farmakologiske efterbehandling, som sygehuset
har ansvaret for i hele efterbehandlingsforløbet.
4. Tidshorisont
Tidshorisonten for denne donation/tilskud løber i perioden fra 1 november 2017 til 1
november 2018.
Alle patient besøg registreres i DHRD (Dansk Hjerterehabiliterings Database), hvor der er
defineret 11 specifikke indikatorer for kravene til et tilfredsstillende rehabiliteringsforløb og
alle øvrige kontakter vil blive registreret i forbindelse med projektet af
rehabiliteringssygeplejersker. Resultaterne vil blive beskrevet i en afsluttende rapport til
brug for andre hospitaler, der i øjeblikket planlægger nye tværsektorielle forløb.
5. Finansiel bevilling
Tilskuddets/donationens finansielle bevilling udgør et beløb på kr. 225.000 DKK ex
moms.
Det samlede beløb vil blive udbetalt d. 31 december 2017 efter modtagelse af faktura
påført PO nummer.
Efter projektets udførelse sender Donations-modtager det faktiske regnskab for projektet
til AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé 13, 2300 Kbh S, og skulle der være forbrugt
færre penge jvf. Budget, tilbagebetaler Donations-modtager det overskydende beløb til
AstraZeneca A/S Danmark.
6. Ydelse leveret som naturalier
AstraZeneca A/S’ donation omhandler ikke en ikke-finansiel ydelse (naturalier)
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