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programmer, rejser 
m.v.) 

Formål 
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projektet 
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e 
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(Samt hvad 
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eller ”Type af 
projekt”) 

Omfang 
og 
indhold 
af ikke-
finansie
l støtte 
 
(Ikke-
finansiel 
støtte af 
betydelig
t omfang, 
som ikke 
kan 
opgøres 
med en 
meningsf
uld 
finansiel 
værdi, 
skal 
indehold
e en 
beskrivel
se, som 
klart 
redegør 
for den 
ikke-
monetær
e fordel, 
som 
organisat
ionen 
modtager
.)  
 



Pfizer ApS International 
Lungekræftda
g 

Patientforening
en Lungekræft 

Sponsorat til 
afholdelse af møde 

Uddannelse af 
lungekræftpatienter om 
deres sygdom, seneste 
viden indenfor 
rehabilitering og 
livskvalitet i livet med 
lungekræft. 

Pfizer yder 
økonomisk støtte 
til foreningen, som 
forpligter sig til at 
afholde mødet.  

17. 
november 
2022 

35.000 DKK Ingen 

Pfizer ApS Oplysningska
mpange om 
lyngekræft 

Patientforening
en Lungekræft 

Sponsorat til 
udvikling af 
oplysningskampag
ne 

Støtte til fase 1 af projekt 
omkring 
oplysningskampange: 
udvikling af koncept, target 
gruppe undersøgelse og 
analyse 

Pfizer yder 
økonomisk støtte 
til 1 fase af 
projektet. 
Foreningen 
forpligter sig til at 
sikre udvikling af 
koncept og 
analyse.  

September 
– oktober 
2022 

50.000 DKK Ingen 

Pfizer ApS Udvikling af 
hæfte om 
leukæmi til 
børn 

LYLE: 
Lymfekræft og 
leukæmi 

Sponsorat til 
udvikling af hæfte.  

Udvikling af bog til børn i 
alderen 6-10 år, hvis 
forældre har fået en 
blodkræft- eller 
leukæmidiagnose. Bogen 
består af 8 kapitler og er 
ment som en hjælp til 
barnet og refleksion 
igennem forældres sygdom.  

Pfizer yder 
økonomisk støtte. 
Foreningen 
forpligter sig til at 
producere bogen.  

August 
2022 

67.031,25 DKK Ingen 

Pfizer ApS Nordic 
Conference i 
Island 

Addisonforening
en 

Sponsorat til 
mødedeltagelse 

Styrke samarbejde mellem 
de nordiske addison 
patientforeninger, samt 
videns- og erfaringsdeling 
på tværs af landene.  

Økonomisk 
sponsorat til 
foreningens 
medlemmers 
deltagelse i 
nordisk 
konference i 
Island. 

30. 
september 
– 2. 
oktober 
2022 

18.149 DKK Ingen 

Pfizer ApS Konsulentaftal
e: Dialogmøde 

Migræne- og 
Hovedpineforen
ingen 

Konsulentaftale Dialogmøde mellem 
patientforeningen og Pfizer, 
for at drøfte og få 
infomration om hvordan 
patientforeningens 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse. 

Juni 2022 2.000 DKK Ingen 



medlemmer generelt set 
oplever livet med migræne 
og mødet med 
sundhedsvæsenet.  

Pfizer ApS Konsulentaftal
e: Patient 
Summit 2022 

Kræft i 
Underlivet 

Konsulentaftale Patientforeningen skal 
deltage som oplægsholder 
på Patient Summit 2022, 
for at dele erfaring baseret 
på medlemmer om kræft i 
underlivet og deltage i 
debat.  

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse.  

2. 
september 
2022 

7.000 DKK Ingen 

Pfizer ApS 
 

Oplysningska
mpagne på 
Folkemødet 

Dansk 
Brystkrækft 
Organisation 

Økonomisk støtte 
i form af 
sponsorat 

Støtte gives til produktion 
af flyers og bannere, så 
foreningen kan skabe 
opmærksomhed omkring 
sygdomsområdet.  

Pfizer yder 
finansiel støtte og 
foreningen 
forpligter sig til at 
producere 
oplysningsmateria
le til brug på 
Folkemødet.  

16. juni 
2022 

10.300 DKK Ingen 

Pfizer ApS 
 

Eksem 
arrangement 
på Folkemødet 

Atopisk Eksem 
Forening  

Økonomisk støtte 
i form af 
sponsorat 

Arrangement /dialogmøde 
på Folkemødet om atopisk 
eksem, for politikere, 
sundhedspersoner mv. og 
skabe opmærksom på 
patientgruppen.  

Pfizer yder 
finansiel støtte og 
patientforeningen 
forpligter sig til at 
afholde 
arrangement på 
Folkemødet.  

16. juni 
2022 

25.000 DKK Ingen 

 
Pfizer ApS 
 
 

Indsamling til 
Børnecancerfo
nden 

Team Rynkeby 
Fonden 

Økonomisk støtte 
i form af 
sponsorat 

Yde støtte til Team 
Rynkebys indsamling af 
penge til 
Børnecancerfonden. 

Pfizer yder 
finansiel støtte til 
Team Rynkebys 
indsamling 

16. juli 
2022 

20.000 DKK Ingen 

Pfizer ApS Støtte til 
genoptryk of 
patienthåndbo
g 

Foreningen for 
Rygsøjlegigt og 
Morbus 
Bechterew 

Økonomisk støtte 
i form af 
sponsorat 

Genoptryk af 
patientforeningens 
patienthåndbog 

Pfizer yder 
finansiel støtte. 
Patientforeningen 
forpligter sig til at 
genoptrykke (2. 
oplag) 
patienthåndbogen 
om rygsøjlegigt og 

7. januar 
2022 – 1. 
maj 2022 

20.000 DKK Ingen 



Morbus 
Bechterew.  

Pfizer ApS Dialog Værktøj 
 

Migræne & 
Hovedpinefore
ningen 

Økonomisk støtte 
af AbbVie, 
Lundbeck og 
Pfizer og hvert 
firma betaler hver 
1/3 af udgiften  

Støtte til dialogværktøj for 
migrænepatienter 

Støtte til 
dialogværktøj for 
migrænepatienter 
 

24. oktober 
2022 - 
11.novemb
er 2022 
 

81.500 DKK 
 

Ingen 

Pfizer Aps Online diaglog 
møde I nov. 
2022 
 

Hjernesagen Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

24. 
november 
2022 

2500 DKK  Ingen 

Pfizer Aps Online diaglog 
møde I nov. 
2022 
 

Migræne 
Danmark 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

21. 
november 
2022 

Ingen  Ingen 

Pfizer Aps Online diaglog 
møde I nov. 
2022 
 

Migræne & 
Hovedpinefore
ningen 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

21. 
november 
2022 

2500 DKK  Ingen 



Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Patientførening
en Lungkræft 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

24. 
november 
2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

PROSTATAKRÆF
TFORENINGEN 
PROPA 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

6. 
december 
2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Modermærkekr
æftforeningen 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

11. 
november 
2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Dansk 
Brystkræft 
Organisation 
(DBO) 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

21 
november 
2022 

2500 DKK Ingen 



Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Patientforening
en for 
Lymfekræft og 
Leukæmi (LYLE) 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

15. 
november 
2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

DANYCA Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

30. 
november 
2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS 3 online panel-
dialogmøder/
workshops 

Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Konsulentaftale Formålet med de 3 
workshops er at få input fra 
myelomatose patienter for 
at gøre 
det muligt for Pfizer at 
udvikle nyt indhold til de 
digitale platforme som 
kan imødekomme 
myelomatose patienters (og 
deres pårørenes) behov. 
 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse 

November 
– 
December 
2022 

8.250 DKK Ingen 
 

Pfizer ApS AD Week 
Kampagne 

Atopisk Eksem 
Forening 

Økonomisk støtte i 
form af sponsorat 

Støtte til gennemførelse af 
AEF’s kampagne/aktiviteter 
den 14.9.2022 ifm. AD Week 
20222 

Pfizer yder finansiel 
støtte og 
patientforeningen 
forpligter sig til at 
gennemføre 
kampagnen ifm. AD 
Week. 

14. Sep. 
2022 

125.000 DKK Ingen 



Pfizer ApS 
 

Online diaglog 
møde 

Atopisk 
Eksemforening 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

31. okt. – 
30. nov.  
2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Psoriasisforenin
gen 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

31. okt. – 
30. 
nov.2022 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS 
 

Online diaglog 
møde 

Patientforening
en HS Danmark 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

10. – 30. 
nov. 2022 
 

2500 DKK Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Colitis-Crohn 
Foreningen 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde  med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

10. nov. – 
31. dec. 
2022 
 

DKK 2500 Ingen 



Pfizer ApS Dialogmøde Dansk 
Myelomatose 
Forening 

Konsulentaftale Fysisk møde og samtale 
med en patient og en 
pårørende med mulighed 
for at lære mere omkring 
sygdommen fra patientens 
og den pårørendes 
perspektiv. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse 

29. nov. 
2022 

DKK 5000 Ingen 

Pfizer ApS Online møde Forskellige 
patientforening
er 

Uddannelsesmøde Online møde med 
undervisning i at læse og 
forstå videnskabelige artikler 

Uddannelsesmøde 28. 
november 
2022 

Ingen 
værdifastsættel
se 

Ingen 

Pfizer ApS Online diaglog 
møde 

Danyca 
(Nyrekræft)  
 

Samarbejdsaftale Online dialog-møde med en 
leder fra patientforeningen 
og 1-3 Pfizer medarbejdere 
for at drøfte Pfizer website 
samt foreningens ønsker og 
initiativer, som Pfizer evt. 
kan bidrage til og dermed 
yderligere at styrke 
Patientforeningens virke. 

Samarbejdsaftale 
om 
konsulentydelse  

Nov. 2022 2500 DKK Ingen 

 

 


