Samarbejdsaftaler 2016
Virksomhedens navn

Projektets navn

Parter i
aftalen

Type af projekt

Formål

Parternes rolle

Tidsramme

Abbvie

Online-materiale
om Autoimmune
sygdomme

AbbVie
CCF
Gigtforen.
Morbus
Bechterew
FNUG
Patientfor.
HS
Danmark

Sponsorat

For at styrke
patinternes
mulighed for at
indgå i en
konstruktiv dialog
med de
lægefaglige
eksperter ønskes
online materiale
målrettet
patienter med
autoimmune
sygdomme – med
særlig fokus på
risikoen for og
håndteringen af
komorbiditeter.

Virskomheden
forpligtiger sig til at
sponsorer
udviklingen af online
materialet i
aftaleperioden i
samarbejde med
ekstern leverandør.
Orgaisationen
forpligtiger sig til i
samarbejde med
ekstern leverandør
at udvikle
materialet.

7. oktober –
31. december
2016

Abbvie

Kora:
Delrapporter om
komorbiditeter

AbbVie
CCF
Gigtforen.
Morbus
Bechterew
FNUG
Patientfor.
HS
Danmark

Sponsorat

Udarbejdelse af
delrapporter til
hver af de fem
patientforeninger,
der har medvirket
i surveyundersøgelsen for
de Autoimmune

Virksomheden
forpligtiger sig til i
aftaleperioden at
sponsorere til
finansiering af fem
delrapporter.

20. september –
1. oktober 2016

Størrelse på
den økonomiske støtte
300.000 DKK

40.000 DKK
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Omfang og indhold af ikkefinaciel støtte

Abbvie

Følgesygdomme i
fokus

AbbVie
CCF
Gigtforen.
Morbus
Bechterew
FNUG
Patientfor.
HS
Danmark

Sponsorat

De autoimmune
ønsker at
iværksætte en
målrettet komMunikations
indsats, som skal
styrke patienters
viden om det
autoimmune
sygdomsområde
og de sygdomme
der går på tværs.
Indsatsen optimerer muligheden for
at indgå i et godt
samarbejde med
de behandlende
læger.

Abbvie forpligter sig
sig til i
aftaleperioden at
finansiere de
målrettede
kommunikationsaktiviteter

15. aug – 30.
sep. 2016

220.000 kr.

Abbvie

De Autoimmune
på Bornholm –
transport, ophold
og forplejning
2016.

AbbVie
CCF
Gigtforen.
Morbus
Bechterew
FNUG
Patientfor.
HS
Danmark

Donationskontrakt

At yde økomomisk
støtte til
transport, ophold
og forpjejning for
10 deltagere på
Folkemødet på
Bornholm 2016.

Organisationerne
forpligter sig til at
deltage i Folkemødet
på Bornholm, samt
afholde udgifter jf.
ansøgning om
støtte.

15. juni – 19.
juni 2016

110.000 DKK
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Abbvie

Følgesygdomme
2016 – tryk af
materiale og
distribution

Abbvie,
Kompas

Samarbejdsaftale

At dække
Psoriasisforeningens udgifter
forbundet med
tryk og
distribution af
materiale
kombineret med
en opfølgende
indsats.

Abbvie forpligter sig
til i aftale perioden
at dække udgifter
forbundet med tryk
af matriale,
distribution og
opfølgende
kommunikation.
Foreningen
forpligter sig at
udvikle og
koordinere
indsatsen i
samarejde med
Kompas.

16. maj 2016 –
til forpligtelserne er opfyldt

168.745 DKK

Abbvie

Sundhedsparlemenet på
Bornholm og
Psoriasisforening
ens sommerlejr.

Abbvie

Donation

At støtte
foreningens
aktiviteter i
forbindelse med
Folkemødet på
Bornholm og
dække entré
udgift for alle
deltagerne på
foreningens
sommerlejer til
Den Gamle By i
Århus.

Foreningen
forpligter sig til at
deltage i Sundhedsparlementet på
Bornholm med en
PsoUng
repræsentant samt
at dække entré
udgifter til Den
Gamle By i Århus for
sommerlejrens
deltagere.

16. juni – 8. juli
2016

17.700 DKK

Abbvie

”Deltagelse ved
konference – fra
silotænkning til
sammenhæng

Abbvie

Donation til
deltagelse i
konference

Støtte foreningens
deltagelse ved
konferencen:
Multisygdom – fra
silotænkning til
sammenhæng

Foreningen
forpligter sig til at
deltage i
konferencen.

31. maj 2016

2,700 DKK
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AbbVie

De autoimmunes
aktiviteter på
Bornholm 2016

AbbVie
CCF
Gigtforen.
Morbus
Bechterew
FNUG
Patientfor.
HS
Danmark

Sponsorere De
Autoimunes
aktiviteter ved
Folkemødet 2016
på Bornholm

Formålet er at
sponsorere De
Autoimmunes
aktiviteter ved
Folkemødet på
Bornholm 2016

Abbvie forpligter sig
med nærværende
aftale til i
aftaleperioden at
sponsorere 230.000
kr. til finansering af
De Autoimmunes
aktiviteter på
Bornholm 2016

Maj – juni 2016

230.000 DKK

AbbVie

KORApatientundersøg
elsen 2016

Sponsorering af
KORApatientundersøgels
en 2016

Formålet er at
sponsorere De
autoimmunes
samarbejde med
KORA omkring
udvikling af en
patientundersøgelse

AbbVie forpligtiger
sig til i
aftaleperioden at
sponsorere 107.628
kr til finansering af
KORA-patientundersøgelsen

Maj – juni 2016

107.628 DKK

AbbVie

Deltagelse ved
AAD 2016 i
Washington

AbbVie
CCF
Gigtforen.
Morbus
Bechterw
FNUG
Patientfor.
HS
Danmark
AbbVie

Donation i.f.m.
deltagelse ved
AAD2016

Formålet er at
støtte
Psoriasisforeninge
ns deltagelse ved
AAD 2016.

AbbVie forpligter sig
til at yde en
donation på kr.
12.500 som er
øremærket til
deltagelse i AAD
2016 for direktør
Lars Werner.
Psoriasisforeningen
forpligter sig til at
deltage i AAD og
IFPA-møder i forbindelse med AAD.

4.-7. marts 2016

12.500 DKK
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AbbVie

Opfølgning på
løsningskataloget

AbbVie
Rud
Pedersen

Opfølgning på
løsningskataloget

Formålet er at
sponsorere
Psoriasisforeninge
n, så der kan blive
fulgt op omkring
løsningskataloget
som blev udviklet
på Verdens
Psoriasisdag

AbbVie forpligter sig
til at sponsorere
Psoriasisforeningen
med kr. 80.000 til
implementering af
løsninger.
Psoriasisforeningen
forpligter sig til at
gennemføre 1. fase
af opfølgningsindsatsen
(Rud Pedersen).

1. marts – 31.
marts 2016

80.000 DKK

AbbVie

Psoriasisforening
en – dækning af
transportudgifter
i forbindelse med
workshops og
møder i 2016

AbbVie

Psoriasisforeningen
– dækning af
transportudgifter i
forbindelse med
workshops og
møder i 2016

Formålet er At
dække
Psoriasisforeninge
ns
transportomkostni
nger, når
repræsentanter
deltager i
workshops og
møder med
AbbVie.

AbbVie forpligter sig
til at dække
transportomkostnin
ger for
repræsentanter i
Psoriasisforeningen,
når de deltager i
workshops og møder
med AbbVie.
Psoriasisforeningen
forpligter sig i at
deltage i på forhånd
aftalte workshops.

15. marts - 23.
december 2016

15.000 DKK
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Abbvie

Udvikling af
projektplan 2016

AbbVie,
CCF,Gigtfor
eningen
Morbus
Becterew,
FNUG, HS
Danmark

Udvikling af
projektplan

Formålet er at
sponsorer
arbejdet omkring
en projektplan for
Psoriasisforeninge
n.

Celgene ApS

Sponsorering af
deltagelse i
Sundhedsparlementets
patiientråd på
Folkemødet 2016
og medietræning
hos Effector som
forberedelse til
ovennævnte
Lancering af
PsoMentor app
på VPD 2016

Celgene
ApS og
Effector

Samarbejdsprojekt

Formålet er at
fremme
kompetencerne
hos foreningen i
Danmark indenfor
Sundhedsparlamentets
patientråd på
folkemødet

JanssenCilag A/S,
Eli Lilly A/S

Samarbejdsprojekt

Deltagelse i
EADV, Wien 2016

Psoriasisforeningen

Samarbejdsprojekt

Formålet er at
lancere
PsoMentor samt
øge kendskab til
psoriasis som en
alvorlig kronisk
lidelse og
foreningen
Celgene afholder
Psoriasisforeninge
ns udgifter for
deltagelse af
Direktøren

Celgene ApS

Celgene ApS

AbbVie forpligter sig
til at sponsere
90.000 til
udviklingen af en
projektplan for
Psoriasisforeningen.
Psoriasisforeningen
forpligter sig til at
udvikle en
projektplan i
samarbejde med en
ekstern leverandør.
Celgene forpligter
sig til at finansiere
følgende
omkostnigner:
Deltagele af
repræsentant fra
PsoUng, Transport,
forplejning og
træning

21. marts – 31.
marts 2016

90.000 DKK

1 juni - 30. juni
2016

52.950 DKK

Celgene har ansvaret
for at delfinansiere
omkostningerne for
lancereringen af
PsoMentor.

18. oktober -30.
november 2016

50.000 DKK

Der forpligtiges for
dækning af udgifter
til fly tur/retur,
logi/overnatning,
registering og
forplejning.

26. september –
3. oktober 2016

22.340 DKK

Handicaporganisationernes Hus | Blekinge Boulevard 2 | DK-2630 Taastrup |+ 45 36 75 54 00 | lk@psoriasis.dk
www. psoriasis.dk | CVR.nr. 81935319 | Danske Bank, kontonr: 1471-7460100105 | IBAN: DK02 3000 7460 1001 05 | SWIFF-BIC: DABADKKK

Celgene ApS

Sponsering af
deltagelse i LIF´s
uddannelser
”Patientforenings
akademi”

Celgene
ApS

Sponsering af
deltagelse i LIF´s
uddannelser
”Patientforeningsa
kademi”

Formålet er at
fremme kompetancerne indenfor
digitale og sociale
medier, politisk
interessevaretagel
se og fundraising.

Celgene har ansvaret
for at finansiere de
tre uddannelser.
Foreningen har
ansvaret for at
sende repræsentanter.

24. februar
2016 7. april 2016

9.000 DKK

Celgene ApS

Politisk
opfølgning på
Verdens
Psoriasisdag
2015

Celgene
ApS
Rud
Pedersen

Politisk opfølgning
af dialogmøderne
i.f.m. Verdens
Psoriasisdag 2015

Psoriasisforeninge
n vil sikre
opfølgning af
dialogmøderne
i.f.m. Verdens
Psoriasisdag – en
politisk
opfølgning.

Celgene har ansvaret
for at delfinansiere
samarbejdsprojektet
. Psoriasisforeningen
har ansvaret for at
planlægge og
gennemføre den
beskrevne politiske
opfølgning fra den
29. oktober 2015.

26. januar – 30.
juni 2016

30.000 DKK

DrugStars ApS

Agreement on
receiving
donations from
Drugstars
platform

Drugstars

donation

The donator
provides
donations to the
patient
organization
based on user
activation of stars
in the DrugStars
app. 1 star
represent USD 1
cent

The patient
organization
participate based on
no cost setup.
The patient
organization accept
to appear on social
networds as part of
the DrugStars
donation process.

November 2016

3.000 DKK
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Eli Lilly Denmark A/S

Optimering af
PsoMentor

Daman

Samarbejdsaftale

Eli Lilly Denmark A/S

Markedsføring af
PsoMentor

Daman,
Effektor

Samarbejdsafta
le

At støtte
foreningen I
videre udvikling og
opdatering af
PsoMentor med
den hensigt, at
aApp’en anvendes
af patienter for at
øge viden om
psoriasis og
herunder få en
bedre indsigt I
egen
sygdomsudvikling.
Bidraget vil
optimere App’ens
funktionalitet, så
brugervenlighede
n øges til gavn for
patienter.
At støtte
foreningen I
markedsføring af
PsoMentor App’en
med den hensigt
at App’en
anvendes af
patienter for at
øge viden om
psoriasis og
herunder få en
bedre indsigt I
egen
sygdomsudvikling.

Eli Lilly forpligtiger
sig til at støtte
optimering af
App’en økonomisk.
Foreningen
forpligtiger sig til at
optimere App’en
indenfor det
kommende år.

1. november –
1. december
2016

187.000 DKK

Virksomheden
forpligtiger sig til i
aftale perioden at
støtte PsoMentor
App’en økonomisk.
Foreningen
forpligtiger sig til at
igangsætte
medieindsatsen i
forbindelse med
lanceringen på
Verdens Psoriasis
Dag 2016.

20. oktober
2016 – 20.
januar 2017.

100.000 DKK
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Eli Lilly Denmark
vil igennem
allerede
anvendt kanaler
markedsføre
App’en, via
Account
managers,
nyhedsbreve,
på hjemmeside.
Virksomheden
Virksomheden
vil desuden
anvende
foreningens
printmateriale
til at promovere
app’en.
.
Eli Lilly Denmark
vil igennem allerede anvendt
kanaler
markedsføre
App’en, via
Account
managers,
nyhedsbreve,
på hjemmeside.
Virksomheden
Virksomheden
vil desuden anvende foreningens printmateriale til at promovere app’en..

Eli Lilly Denmark A/S

PsoMentor
Applikation

Elli Lilly
Denmark
A/S

Samarbejdsaftale

At støtte
foreningen I
udviklingen af
App’en med den
hensigt at App’en
anvendes af
patienter for at
øge viden om
psoriasis og få
bedre indsigt i
egen sygdomsudvikling.
Samarbejdets vil
bl.a. kunne
bidrage til
atApp’es
brugervenlighed
øges

Virksomheden
forpligter sig til i
aftaleperioden at
støtte udviklingen af
App’en økonomisk,
herunder udvikling
af en android
version, udvidelse til
version 1.1 og
retainer til at
forbedre App’en
efter beta-test.
Foreningen
forpligtiger sig til at
igangsætte udvikling
af android version,
udvidelse og
retainer.

September
2016 og to år
frem.

292.000 DKK

Eli Lilly Denmark A/S

Politisk
opfølgning på
baggrund af
Verdens
Psoriasisdagen

Eli Lilly
Denmark
A/S

Politisk opfølgning
af dialogmøderne
i.f.m. Verdens
Psoriasisdag 2015

Formålet er at
støtte
Psoriasisforeninge
n i debatterne til
at højne
vidensniveauet og
give ideer til, hvor
der kan ske
forbedringer.

Eli Lilly forpligter sig
til at yde et tilskud til
udarbejdelse af
koncept samt
afholdelse af politisk
opfølgning.
Psoriasisforeningen
forpligter sig til at
gennemføre
projektet.

Opstartes i uge
50 2015

50.000 DKK
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Eli Lilly Denmark
vil igennem
allerede
anvendt kanaler
markedsføre
App’en, via
nyhedsbreve,
på hjemmeside.
Virksomheden
vil på lige fod
med andre
relevante
virskomheder få
mulighed for at
linke til
patientinformati
on om Lillys
behandling.

Eli Lilly Denmark A/S

Psoriasis video

Eli Lilly
Denmark
A/S

Animeret video om
psoriasis.

Ret til at anvende
en animeret video
om psoriasis med
det formål at
sætte fokus på og
øge viden om
psoriasis.

Eli Lilly forpligter sig
til at udlevere
videoen til
anvendelse i
Psoriasisforeningen.
Psoriasisforeningen
kan anvende
videoen på
foreningens
hjemmeside.

1. februar 2016
– 1. februar
2018

0 DKK

Janssen-Cilag A/S

Lancering af
PsoMentor
app’en på
Verdens Psoriasis
Dag

Eli Lilly A/S,
Celgene
ApS

Project support

At støtte
lanceringen af
PsoMentor app på
Verdens Psoriasis
Dag 2016

At støtte finansering
af lancering af
PsoMentor i
forbindelse med
Verdens Psoriasis
Dag

29. oktober –
31. december
2016

30.000 DKK

Janssen-Cilag A/S

Regionalopfølgning efter
Verdens Psoriasis
Dag 2015

JanssenCilag A/S

Regionalopfølgning
efter Verdens
Psoriasis Dag 2016

Formålet er at yde
støtte til
foreningens
arbejde vedr.

Janssen-cilag
forpligtiger sig til at
støtte foreningen i
deres arbejde med
at følge op regionalt
efter Verdens
Psoriasis Dag 2015

1. april – 1. juni
2016

100.000 DKK

Leo Pharma AB

Psoriasis
Academy World
Summit

Leo Pharma
A/B

Faculty Partiipant
Agreement

At dække
omkostninger for
deltagelse i
Psoriasis Acaemy
World Summit for
1 repræsentant fra
foreningen

Leo Pharma
forpligtiger sig til at
dække
rejseomkostninger
og fly i forbindelse
med mødet.

18.-19.
november 2016
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Rettighederne
til at anvende
psoriasisvideoe
n.

Leo Pharma AB

Psoriasisforening
ens (telefon-)
rådgivningslinje

Leo Pharma
A/B

Telefonrådgivningsl
injen.

Formålet er at yde
støtte til
Psoriasisforeninge
ns arbejde med at
hjælpe
psoriasispatienter
med specifik fokus
på telefonlinjen

Leo Pharma
forpligter sig til at
yde et bidrag til
Psoriasisforeningens
arbejde i form at et
generelt driftstilskud
til telefonrådgivningens drift.
Organisationen
forpligter sig til at
fortsætte den
eksisterende tlf.
rådgivningslinje og
hver måned
indsende et
dokument med
beskrivelse i
stikordsform af de
emner der er
drøftet.

10. december
2015 – 31december 2016

75.000 DKK

Novartis Heralthcare
A/S

Psoriasis app –
ekstra funktioner

Novartis

Samarbejdsaftale

At støtte
udviklingen af
flere elementer i
APP til patienter
med psoriasis.

Virksomheden
forpligter sig til i
aftaleperioden at
indbetale beløbet til
foreningen og
foreningen
forpligtiger sig til at
Novatis bliver nævnt
som sponsor på
foreningens
hjemmeside.

Ca. 1. juli – 1.
september 2016

300.00 DKK
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Novartis Healthcare
A/S

Politisk
opfølgning

Novartis

Politisk opfølgning
på Verdens
Psoriasis Dag 2015

At støtte den
politiske
opfølgning

Virksomheden
forpligtiger sig til at
indbetale støtten til
Psoriasisforeningen

1.april – 1. juni
2016

100.000 DKK

Pfizer ApS

Licensforlængelse af elektronisk
platform.

Pfizer ApS
og Rambøll

Elektronisk
platform

Pfizer forpligter sig
til at afholde
udgiften til platform
og foreningen
forpligter sig til at
publicere resultater
via hjemmeside og
nyhedsblad.

1. juli 2016 –
30. juni 2018.

17.250 DKK

Pfizer ApS

Undervisning

Pfizer

Samarbejdsaftale

Se nærmere på
danske
psoriasispatienters
syn på behandling
af psoriasis,
herunder hvilke
mulige parametre
som danske
psoriasispatienter
prioriterer i
forhold til
medicinsk
behandling
At foreningens
repræsentant
underviser på
Pfizers Academy
for sygeplejersker.

At der undervises i
emnet
”patientinvolvering
set fra et patientforeningsperspektiv”

15. juni 2016

Honorar 3.500
+ kørsel

Roche a/s

Oplæg

Roche

samarbejdsaftale

Opæg på
erfaringsudvekslingsmøde
om biosimilære
lægemidler

Oplæg om ”Vores
erfaringer ved skiftet
– udfordringerne og
hvordan vi som
patientforening har
håndteret dem”

9. december
2016

2.600 DKK
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