Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2015
Navnet på den
virksomhed,
der
indberetter

Pfizer ApS

Pfizer ApS

Samarbejdsprojektets 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)

Sponsorat til
støtte af køb en
elektronisk
platform

Danmarks
Psoriasis
Forening

Sponsorat

Indsamle, registrere
og opgøre
information om
danske
psoriasispatienterns
syn på hvilke
parametre, som er
vigtige for en god
behandling.

Transport og
hotelophold for 2
frivillige ifm.
Deltagelse i
Dagens Medicins
Konference om
biosimiliære

Foreningen af
unge med gigt

Uddannelse

Deltagele i
konference for at få
kendskab til
biosimiliære
produkter.

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”)

Pfizer afholder
udgifter til
elektronisk
platform.
Danmarks
Psoriasisforenin
g publicerer
resultater via
deres
hjemmeside og
nyhedsbrev.
Pfizer betaler
hotel og
transport.

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 ikke-monetære
fordel, som
organisationen
modtager.)

26. marts
2015 – 26.
marts 2016

6.900 kr.

NA

5.-9. januar
2015

1.500 kr.

NA

Pfizer PFE

produkter d. 8.
januar 2015
Sponsorat til
medlemsarrange
ment.

Addison
Foreningen i
Danmark

Uddannelse

At Addison patienter
bliver instrueret i
selv at injicere SoluCortef.

Pfizer leverer
Solu-Cortef
sprøjter, der
skal leveres
tilbage efter
instruktion.

21. – 26.
april 2015

NA

Udlevering af
Solu-Cortef
sprøjter til en
værdi af 1.000
kr.

At identificere
konkrete
indsatsområder, der
kan forbedre
konsultationen for
både fagpersoner og
patienter.
Støtte til deltagelse i
møde

Pfizer afholder
udgifter til
undersøgelsen

28.
september –
31.
december
2015

25.000 kr.

NA

Pfizer betaler
transportudgifte
r.

29.
september –
7. november
2015
16.
november
2015 – 30.
november
2016
September
2015

2.600 kr.

NA

50.000 kr.

NA

393.750 kr.

NA

September
2015

21.500 kr.

NA

Pfizer ApS

Projekt: Den gode
konsultation, fase
1

Foreningen af
Unge med Gigt

Informationsind
samling

Foreningen af
Unge med Gigt

Uddannelse

Pfizer ApS

Deltagele i
konference hos
Dansk Erhverv
Støtte til
udarbejdelse af
artikler til Morbus
Bechterew bladet

Gigtforeningen
for Morbus
Bechterew

Information

Støtte til
udarbejdelse af
artiklertil Morbus
Bechterew bladet

Pfizer yder
økonomisk
bidrag

Pfizer ApS

Kampagnefilm
vedr. børn af
brystkræftramte

Dansk
Brystkræft
Organisation

Informationska
mpagne

Oplysning omkring
hvordan pårørende
påvirkes.

Pfizer ApS

Produktion af film
om foreningen og
patienternes/pår
ørendes
udfordringer i
deres møde med

LYLE
Patientforening
en for
Lymfekræft og
Leukæmi

Information

Oplysning omkring
hvordan pårørende
påvirkes.

Pfizer betaler
omkostninger til
produktion af
film.
Pfizer yder
bidrag til
produktion af
film.

Pfizer ApS

Pfizer ApS

sundhedsvæsenet
og behandling
Komprimering af
LYLE
film
Patientforening
en for
Lymfekræft og
Leukæmi

Pfizer ApS

Information

Oplysning omkring
hvordan pårørende
påvirkes.

Information

Oplysning

Sponsorat

Afholdelse af
velgørenhedsmiddag

Pfizer ApS

Deltagelse i
velgørenhedsmid
dag

LYLE
Patientforening
en for
Lymfekræft og
Leukæmi
Familier med
Kræftramte
Børn

Pfizer ApS

Sponsorat til
aktiviteter og
arrangementer

Familier med
Kræftramte
Børn

Aktiviteter

Støtte til udvikling af
aktiviteter.

Pfizer ApS

Lungekræft
Awareness Event

Patientforening
en Lungekræft

Informationska
mpagne

Støtte til foreningen
Lungekræfts mange
ansigter kampagne.

Pfizer PFE

Europæisk
Krisekort

Addison
Foreningen

Information

Udvikling af
Europæisk Krisekort.

Pfizer yder
bidrag til
komprimering
af film mhp.
tilpasning til
NetDoktor
Pfizer stiller en
plads til visning
til rådighed på
Netdoktors
sider.
Familier med
Kræftramte
Børn vil i
samarbejde
med Lif m.fl.
afholde
velgørenhedsmi
ddag. Pfizer
betaler for
deltagelse i
middag.
Pfizer yder
bidrag til
udvikling af
aktiviteter
Pfizer yder
økonomisk
støtte.
Pfizer yder
økonomisk
støtte til

6.oktober –
31.
december
2015

12.187,50 kr.

NA

7. september
2015 – 6.
september
2016

0

40.000 kr.

4. – 11.
marts 2015

2.000 kr. (som
går til Familier
med
Kræftramte
Børn)

NA

2. september
– 31.
december
2015
24. marts –
31.
december
2015
17. august –
31.
december

5.000 kr.

NA

35.000 kr.

NA

7.500 kr.

NA

Pfizer ApS

At leve med
åndenød
patientfolder

Patientforening
en Lungekræft

Informationska
mpagne

Pfizer PFE

Patient
Empowerment
Aktiviteter

Støtte til
aktiviteter

Pfizer ApS

International
Lungekræft Dag

Foreningen af
Kroniske
Smertepatienter
(FAKS)
Patientforening
en Lungekræft

Støtte til
afholdelse af
møde

Udarbejde
patientfolder med
råd og vejledning til
håndtering af
åndenød
Sætte fokus på
kroniske smerter og
patient
empowerment
Afholdelse af
International
Lungekræft Dag

udarbejdelse.
Addison
Foreningen
leverer
eksemplar af
færdigt
krisekort til
Pfizer.
Pfizer yder
økonomisk
støtte.

Pfizer yder
økonomisk
støtte.
Pfizer yder
økonomisk
støtte til
betaling af
moderator.

2015

12.
november –
31.
december
2015
November
2015

99.362,60 kr.

NA

15.000 kr.

NA

13. oktober –
18.
november
2015

15.000 kr.

NA

