
ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2018 
 

Navnet på den 
virksomhed, 
der indberetter 

Samarbejds-
projektets navn 

Navnet på de 
parter, der har 
indgået aftalen 
 
(Lægemiddel-
virksomheder, 
organisationer og 
evt. tredje part)  

Type af projekt 
 
 
 
(Dvs. oplysninger 
om der er tale om 
generelle 
driftstilskud, 
konkrete møder, 
sponsorater, 
pjecer, 
informations-
kampagner, 
uddannelses-
programmer, 
rejser 
m.v.) 

Formål 
 
 
 
(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”) 

Omfang og 
indhold af ikke-
finansiel 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 ikke-
monetære fordel, 
som 
organisationen 
modtager.)  
 

Pfizer ApS Udvikling af ny 
hjemmeside til 
FNUG 

FNUG - 
ForeningeN af 
Unge Med Gigt 

Hjemmeside Formålet er at 
støtte FNUG i 
udvikling af en 
ny hjemmeside, 
der har til formål 
at understøtte 
FNUGs 
budskaber samt 
repræsentere 
alle unge med 
gigt på en seriøs 
og tilgængelig 
facon.  

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til 
dækning af 
udgiften til 
koncept- og 
contentworksho
p i forbindelse 
med udvikling af 
den ny 
hjemmeside: 
www.fnug.dk. 
FNUG: 
Gennemføre 
udvikling af ny 
hjemmeside 

Indtil 
01.07.2018 

30.000 kr. + 
moms 7,500 kr. 

N/A 



Pfizer PFE ApS FAKS 
Medlemsarrang
ement  

FAKS 
(Foreningen af 
Kroniske 
Smertepatienter
) 

Medlemsmøde Debat, der kan 
sætte fokus på 
kroniske 
smerter og 
hjælpe personer 
med kroniske 
smerter til at 
hjælpe sig selv 
med at få et 
bedre liv 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til 
honorar og 
transport til 
oplægsholdere. 
FAKS: På 
foreningens 
hjemmeside at 
nævne, at det er 
i samarbejde 
med Pfizer 

3.-4. november 
2018 

kr. 25.000 N/A 

Pfizer ApS Konference på 
Christiansborg 
den 23.5.2018 

FAIM, 
Foreningen for 
Autoimmune 
Sygdomme 

Afholdelse af en 
konference 

Formålet er at 
sætte begrebet 
autoimmune 
sygdomme på 
den 
sundhedspolitis
ke dagsorden 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til delvis 
dækning af 
udgifter ifm. 
forberedelse/af
holdelse af 
konferencen 
FAIM: 
Gennemførelse 
af konferencen 
den 23.5.2018 
på 
Christiansborg. 

Indtil 
23.05.2018 

25.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Pfizer interne 
IBD-
arrangement 
den 18. maj 
2018 

Colitis-Crohn 
Foreningen 
(CCF) 

Underviser-
kontrakt 

Skabe forståelse 
for dét at leve 
med en kronisk 
sygdom 

Pfizer: Betale 
honorar for 
undervisningen 
CCF: Undervise 
Pfizer-
medarbejdere 

18.05.2018 2.000 kr. N/A 

Pfizer ApS Patient 
preferences 
among people 
with ulcerative 

Colitis-Crohn 
Foreningen 
(CCF) 

Rådgivning om 
aspekter af livet 
med colitis 
ulcerosa 

Optimering af 
studieresultater 

Pfizer: At dele 
alle resultater 
og publikationer 
fra studiet med 

Feb-Okt 2018 0 NA 



colitis in 
Denmark (NIS 
project: 
X9001156)  

CCF. 
CCF: Rådgive og 
aspekter af livet 
med colitis 
ulcerosa, 
kommentere på 
udkast til 
spørgeskema 
samt uploade 
invitation til at 
deltage i 
spørgeskemaet 
på CCF's 
Facebook-side. 

Pfizer ApS Lyle 
Netdoktor.dk 
(Banner plads 
og udvikling af 
nye bannere) 

Lyle 
Patientforening 

Bannerplads på 
Netdoktor.dk 
samt udvikling 
af nye bannere. 

Give Lyle 
patientforening 
mulighed for at 
præsentere 
deres forening 
samt deres 
aktiviteter i 
forhold til 
patienter og 
samfund. 

Pfizer: 
Økonomisk 
støtte til 
bannerplads på 
Netdoktor.dk 
samt udvikling 
af nye bannere. 
Lyle: Nævne på 
foreningens 
webside, at det 
er i samarbejde 
med Pfizer 

14.04.2018 - 
14.04.2019 

57.500 kr. inkl. 
moms 

N/A 

Pfizer ApS Undervisning på 
Nurse Academy 
for 
Sygeplejersker 
24.8.2018, 
Middelfart 

Gigtforeningen Underviser-
kontrakt 

Give 
reumatologiske 
og gastro-
enterologiske 
sygeplejersker 
indblik i 
gigtsygdommen 
set fra 
patientens 
vinkel. 

Pfizer: Betale 
honorar for 
undervisningen 
Gigtforeningen: 
Undervise 
sygeplejersker 
på kurset. 

24.08.2018 - 
24.08.2018 

Honorar 3.500 
kr. + 
transportrefusio
n  1.883,34  = 
5.383,34 kr. 

N/A 



Pfizer ApS Danske 
Hospitalsklovne
s arbejde for 
indlagte børn på 
danske 
hospitaler 

Danske 
Hospitalsklovne 

Hospitalsklovn 
kan besøge 
indlagte børn i 
20 timer = hele 
7 dagsvagter 

Støtte Danske 
Hospitalsklovne 
gode arbejde 
for indlagte 
børn 

Pfizer: Betale kr. 
10.000 til 
foreningen 
Danske 
Hospitalsklovne: 
Giver tilladelse 
til at Pfizer må 
omtale støtten 
på sociale 
medier 

10.09.2018-
10.09.2019 

12.500 kr. inkl. 
moms 

N/A 

Pfizer ApS Pfizer interne 
Gigtdag-
arrangement 
den 12. okt. 
2018 

Psoriasisforenin
gen 

Underviser-
kontrakt 

Skabe forståelse 
for dét at leve 
med en kronisk 
sygdom 

Pfizer: Betale 
honorar for 
undervisningen 

12.10.2018-
12.10.2018 

Honorar 2.000 
kr. 

N/A 

Pfizer Aps At leve med 
lungekræft, bog 
additional II 

Patientforening
en Lungekræft 

CS der støtter 
udarbejdelsen 
af bog til 
patienter og 
pårørende 

Skabe øget 
forståelse for 
hvad det 
betyder at leve 
med lungekræft 

Pfizer har 
støttet med 
30.000 til 
udarbejdelse af 
bogen 

08.03.2018-
08.03.2018 

30.000 DKK N/A 

Pfizer ApS CS 2018-11-20 
Patientforening
en Lungekræft - 
International 
Lungekræftdag 

Patientforening
en Lungekræft 

CS der støtter 
afholdelsen af 
International 
Lungekræftdag 

Øge forståelsen 
for hvordan 
lungekræft kan 
forebygges, 
hvordan det kan 
opspores 
tidligere samt 
behandling 
indenfor 
lungekræft 

Pfizer har 
støttet 
Patientforening
en Lungekræft  
med 30.000 til 
honorar til 
mødeleder 

20.11.2018-
20.11.2018 

30.000 DKK N/A 

Pfizer ApS Årlige møde hos 
Danmarks 
Bløderforening 

Danmarks 
Bløderforening 

Driftsomkostnin
ger til 
afholdelse af 
årligt møde 

Skabe forståelse 
omkring emner 
og udfordringer 
samt 
vidensdeling. 
 

Pfizer støtter 
med 25.000 til 
afholdelse af 
mødet. 

14.04.2018-
15.04.2018 

25.000 DKK N/A 



Pfizer ApS 
 
 
 

Patient 
Association 
international 
meeting - World 
Federation of 
Haemophilia 
Congress 

Danmarks 
Bløderforening 

Støtte af 
deltagelse i 
internationalt 
møde 

Deltagelse af 2 
repræsentanter 
fra bestyrelsen i 
internationalt 
møde øger 
forståelsen, 
samarbejde og 
netværk. 

Pfizer støtter 
omkostninger 
ift. rejse, 
transport, 
ophold og 
forplejning men 
ikke 
gallamiddag. 

20.05.2018-
24.05.2018 

23.380 DKK N/A 

Pfizer ApS 
 

Udvikling af 
paientapp 

Danmarks 
Bløderforening 

Støtte til 
videreudvikling 
af patientapp 

Videreudvikling 
på patientapp 
der giver 
patienterne 
mulighed for et 
større overblik 
og forståelse 
samt bedre 
optimering af 
behandling. 

Pfizer støtter 
med 150.000 til 
udvikling af 
funktioner i 
appen. 

jan.2019-
okt.2019 

150.000 DKK N/A 

 


