Samarbejdsaftaler 2017
Virksomhedens navn

Projektets navn

Parter i
aftalen

Type af projekt

Formål

Parternes rolle

Tidsramme

Abbvie A/S

Udsendelse af to
kampagner til
danske
dermatologer

Abbvie

donationskontrakt

Direkte
distribution af
”test-dig-selvpostkort” til alle
dermatologer og
udsendelse af flyer
som den del af
”Sesymptomerne”
-kampagnen tl alle
dermatologer

Abbvie sponsorer
udsendelsen og
foreningen søger for
udsendelse.

20 . september
– 30. november
2017

Abbvie A/S

SoMe—
aktivering af
SeSymptomerne

Abbvie A/S,
ColitisCrohn
foreningen,
Foreningen
for
rygsøjlegigt
og Morbus
Bechterew,
FNUG,
Pstientfore
ningen HS
Danmark
og
Psoriasisfor
eningen

Sponsoraftale

Formålet med
aftalen er at
sponsorere et
aftalt beløb til
organisationerne
(fordelt på hver
organisation) til en
SoMe-indsats, der
skal aktivere og
sikre yderligere
opmærksomhed
om
SeSymptonerne.dk

Abbvie A/S
forpligtiger sig til
med aftalen at
sponsorere til
organisationen.
Beløbet skal bruges
til en
aktiviteringsindsats
på facebook af
micrositet
SeSymptomerne.
Organisationerne
forpligtiger sig med
aftale i perioden at
samarbejde med
ekstern leverandør
om udikling og
gennemførelsen af
aktiveringsindsatsen.

20. september –
20. november
2017

Størrelse på
den økonomiske støtte
DKK 8.000

DKK 100.000
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Omfang og indhold af ikkefinaciel støtte

Abbvie A/S

Psoriasisgigtkampagne 2017

Abbvie A/S
og Kompas
Kommunikation

Sponsoraftale

Undersøgelser
dokumenterer at
op mod 30 % af
mennesker med
en psoriasisdiagnose udvikler
psoriasisgigt.
Foreningen ønsker
derfor at udvikle
en informationskampagne, som
kan styrke
patienternes
kendskab til de
relevante
symptomer så de
kan forbedre
mulighederne for
at få en diagnose.

Abbvie A/S
forpligtiger sig i
aftaleperioden at
sponsore et beløb til
kampagnen der
sætter fokus på
psoriasisgigt.
Abbvie betaler den
eksterne leverandør
direkte.
Foreningen
forpligtiger sig til at
samarbejde med
ekstern leverandør
(Kompas) om
udviklingen af
kampagnen.
Foreningen har
rettighederne og
den fulde
beslutnings-kompetance vedr. udvikling-en af kampagnematerialet. Inkluderes sociale medier, påtager foreningen sig an-svaret
for at over-våge og
indrapport-ere evt.
omtale på mediet af
bivirkninger ved
brug af lægemidler.

24. marts 2017
og indtil
aftalens
forpligtigelser er
opfyldt.

DKK 75.000
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Abbvie A/S

Foreningens
sommerlejr i uge
27

Abbvie A/S

Donationskontrakt

At yde økonimisk
støtte til
foreningens
sommerlejr i uge
27

Abbvie forpligtiger
sig til at donere
aftalte beløb til
sommerlejr i uge 27
og foreningen
forpligtigere sig til at
bruge beløbet på
uddannelsesaktiviter
af børn, unge og
deres familier.

3. juli – 9. juli
2017

DKK 3.750

Abbvie A/S

De autoimmune
på Folkemødet
2017

Abbvie A/S,
ColitisCrohn
foreningen,
Foreningen
for
rygsøjlegigt
og Morbus
Bechterew,
FNUG,
Pstientfore
ningen HS
Danmark
og
Psoriasisfor
eningen

Donationskontrakt

At yde økonomisk
støtte til
transport, ophold
og forplejning for
10 deltagere fra
organisationerne
på Folkemødet på
Bornholm i 2017.

Abbvie forpligtiger
sig til at yde en
økonomisk donation
til brug i forbindelse
med Folkemødet på
Bornholm i 2017.
Organisationen
forpligtiger sig i
aftalperioden at
deltage i folkemødet
2017 på Bornholm.

15. – 18- juni
2017

DKK 100.000
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Abbvie A/S

Ventetider i
region
Nordjyland

Abbvie A/S
og Radius
kommunika
tion A/S.

sponsoraftale

Formålet er at
sætte fokus på de
lange ventetider
på dermatologisk
behandlinger i
region Nordjylland

Almirall Nordic

Pso-Bærn-Pakken

Almirall

Donation

Almirall SA

Patient Advisory
Group Workshop

Almirall SA
and PHASE
II

Support of specific
meeting

Støtte PsoBørnepakken ved bla. At
støtte genoptryk
af PsoMentor flyer
og pjecen “Børn
og psoriasis” og
udsendelse af
6.000 pakker
To outline current
gaps in the current
psoriasis patient’s
knowledge and
understanding of
the disease, and
propose potential
programs for
development in
the future

Abbvie A/S
forpligtiger sig til at
sponsorere et beløb
til foreningen, så
foreningen kan
sætte fokus på
ventetider til
dermatologisk
behandling i region
Nordjyllad.
Finanseringen
dækker udgifter til
ekstern leveandør,
som leverer
konsulentbistand til
foreningen.
Almirall forpligtiger
sig md aftalen at
donere i henhold til
aftalen.
Psoriasisforeningen
forpligtiger sig til at
brugen donationen
efter hensigten.
Almirall (Phase II)
shall facilitate the
meeting and
manage the logistics
and outcomes. The
patient organization
shall send a
representative (Mr.
Werner) to provide
insights into patient
access and
knowledges within
their patient
population.

24. marts – 30
juni 2017

DKK 75.000

5. oktober – 29.
Oktober 2017

DKK 20.000

th

th

9 -11 . July
2017
The meeting
was 1 day (10
July 2017) with
an anticipated x
3 further
meetings over
the year.

Donation
€750 and
travel
expences
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Celgene ApS

Link-out i App’en
PsoMentor

Celgene
ApS

Samarbejdsaftale

Med et link-out til
egen hjemmeside,
at støtte
foreningens
arbejde og hjælpe
med at udbrede
kendskabet til
psoriasis og
psoriasisgigt
herigennem

Celgene angiver
hvilken url der
ønskeslinket til.

1. marts 2017 –
28. marts 2018
(12 mdr.)

DKK 15.000

Celgene ApS

Sponsorering af
deltagelse i
American
Academy of
Dermatology’s
Annual Meeting
(AAD)

Celgene
ApS

Samarbejdsprojekt

Er at repræsentere
Psoriasisforeningen i Danmark
under AAD. At
fremme
kompentencerne
hos for-eningen i
Danmark og
indhente ny viden
indenfor psoriasis
og psoriasisgigt.

Celgene har ansvaret
for at finansiere
deltagelsen.
Foreingen har ansvar
for at sende en
repræsentant til
AAD.

3. marts – 7.
marts 2017

DKK 20.000
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Eli Lilly A/S

Videreudvikling
og markedsføring
af PsoMentor

Eli Lilly A/S

Samarbejdsaftale

Eli Lilly A/S

Foredrag ved
Sygeplejerske
Symposium
”Psoriasis og
Immunologi”
Præanalyse
elementer 2017

Eli Lilly A/S

Konsulentaftale

Janssencilag A/S

Donation

Støtte til Verdens
Psoriasis Dag
2017

Janssencilag A/S

Samarbejdsaftale

Janssen-Cilag A/S

Janssen-Cilag A/S

At støtte
videreudvikling og
opdatering af
PsoMentor App’en
med den hensigt,
at App’en
anvendes af
patienter for at
styrke egen indsigt
isygdomsudvikling.
Samarbejdet til
bidrage til at
udvikle App’ens
funktionalitet.
Direktør Lars
Werner holder
foredrag ved
Sygeplejerske
Sumposium
At støtte
præanalyse af
relevante
outcome-kriterier
samt identifikation
af anvendte
instrumenter
(measurements)
blandt aktører
indenfor psoriasis
Støtte til planlægning og afholdelse
af Høring på
Christiansborg
omhandlende
nationale kliniske
retningslinier i
forbindelse med
VPD 2017

Eli Lilly forpligtiger
sig med
samarbejdsaftale til i
perioden at støtte
videreudvikling og
markedsføring af
PsoMentor App’en
økonomisk.
Foreningen
forpligtiger sig til at
få videreudviklet
App’en.

1.oktober – 1.
noember 2017

DKK 198.000

Eli Lilly forpligtiger
sig til at honore
forberedelse,
foredrag og rejsetid

16. november
2017

DKK 6.240

Janssen-cilag
forpligtiger sig til at
donere i henhold til
aftalen og
foreningen forpligtiger sig til at få
udført en
præanalyse af
relevante outcomekriterier mm.
Foreningen
forpligtige sig til at
planlægge og
afholde Hørring på
Christiansborg på
Verdens Psoriasis
Dag.

1.december –
31. december
2017

DKK 100.000

29. oktober
2017 og til
aftalen er
overholdt.

DKK 60.000
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Janssen-Cilag A/S

Link-out i App’en
PsoMentor

JanssenCilag

Samarbejdsaftale

LEO Pharma AB

Optimering af
www.psoriasis.dk

Leo Pharma
AB

Sponsoraftale

LEO Pharma AB

Global Patient
Organisation
Advisory Board

Leo Pharma
AB

Collaboration
Agreement
(patients group)

Med et link-out til
egen hjemmeside,
at støtte foreningens arbejde og
hjælpe med at
udbrede kendskabet til psoriasis
og psoriasisgigt
herigennem.
Formålet er at
forbedre
foreningens
website med Popup menu til
nyhedsbrev og
”Bliv medlem”, få
annoncekarrusel
og implementering af SSLcertifikat.

Janssen angiver
hvilken url der
ønskes linket til.

1. marts 2017 –
28. marts 2018
(12 mdr.)

DKK 15.000

Leo Pharma
forpligtiger sig til at
støtte med aftalt
beløb.
Foreningen
forpligtiger sig til at
få opdateret website
med aftalte punkter

Inden 31.
december 2017

DKK 20.000

Deltagelse i Global
Patient
Organisation
Advisory Board in
Copenhagen

Psoriasisforeningen
forpligtiger sig til
deltagelse i mødet
v/Direktør Lars
Werner

8.-9. juni 2017

€ 500
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Leo Pharma AB

Link-out i App’en
PsoMentor

Leo Pharma
AB

Samarbejdsaftale

Med et link-out til
egen hjemmeside,
at støtte
foreningens
arbejde og hjælpe
med at udbrede
kendskabet til
psoriasis og
psoriasisgigt
herigennem

Leopharma angiver
hvilken url der
ønskes linket til.

1. marts 2017 –
28. marts 2018
(12 mdr.)

DKK 15.000

Leo Pharma AB

Psoriasisforening
en – hjælp til
redaktionelt
arbedje

Leo Pharma
AB

Samarbejdsaftale

At yde støtte til
foreningens
arbejde med at
hjælpe psoriasispatienter med
information via
udarbejdelse af
redaktionelt
indhold uden
angiv-else af LEO
Pharma produkter
til
www.psoriasis.dk
samt foreningenens udlevering af månedelige, uvildige,
anonymiserede
rapporter med
problemstillinger
fra medlemmerne.

Virksomheden
forpligter sig med i
aftale perioden at
yde bidrag til
foreningens arbejde,
i form af et generelt
drifttilskud til
telefonrådgivningslinjens drift.

20. december
2016 – 31december 2017

DKK 75.000
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Novartis Healthcare
A/S

Støtte til
PsoMentor
Facebook
marketing

Novartis,
Daman

Support

Støtte til
markedsføring af
PsoMentor på
Facebook.

Virksomheden
forpligtiger sig til at
give støtte til
Psoriasisforeningen
og foreningen
forpligtiger sig til at
bruge støtten som
aftalt.

2. oktober 2017

DKK 100.000

Novartis Healthcare
A/S

Støtte til
PsoMentor
Facebook

Novartis,
Daman

Support

Støtte til
markedsføring af
PsoMentor på
Facebook.

Virksomheden
forpligtiger sig til at
give støtte til
Psoriasisforeningen
og foreningen
forpligtiger sig til at
bruge støtten som
aftalt.

1. januar – 30.
juni 2017

DKK 40.000

Novartis Healthcare
A/S

Støtte til
Psoriasisforening
ens aktiviteter i
forbindelse med
Verdens Psoriasis
Dag den 29.
oktober 2017

Novartis

Support

Støtte til
afholdelse af VPD
2017 og dennes
aktiviter

Virksomheden
forpligtiger sig til at
give støtte til
Psoriasisforeningens
aktiviteter ifb. Med
VPD 2017 og foreningen forpligtiger
sig til at bruge
støtten som aftale.

29. oktober
2017

DKK 255.675
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Pfizer ApS

Projekt PsoBørnpakken

Pfizer ApS

Sponsorat

Philips Light and
Health

Genoptryk af
pjecen ”Få et
godt liv”

Philips Light
and Health

Donation

Roche a/s

Foredrag på
seminar for
læger
vedrørende skift
fra biologiske til
biosimilære
lægemidler

Roche

Samarbejdsaftale

Støtte til opstart af
Projekt PsoBørnpakken, som har
til formål at
informere børn
med psoriasis og
deres forældre om
psoriasis og give
dem værktøjer til
at håndtere
sygdommen så
barnet får en god
start på livet med
en kronisk
hudsygdom.
Projektet omfatter
produktion af
6.000 PsoBørnpakker
Støtte til
genoptryk af
pjecen ”Få et godt
liv” som indgår
som en del af
PsoBørn-pakken

Foredrag
v/Direktør Lars
Werner
omhandlende
”Hvordan oplever
patienterne
introduktionen af
biosimilære
lægemidler?”

Pfizer ApS
forpligtiger sig til at
støtte projektet med
det aftalte beløb.
Foreningen
forpligtiger sig til
opsætning af CDLQIskema, som indgår i
en del af projekt
PsoBørn-Pakken.

5. oktober 2017
– 29. oktober
2017

DKK 15.900

Philips forpligtiger
sig til at donere iflg.
aftale og foreningen
forpligtiger sig til at
få genoptryk pjecen
”Få et godt liv” og få
den sendt ud til
6.000 modtagere
Foredrag og
forberedelse
v/Dirketør Lars
Werner

5. oktober – 31.
oktober 2017

DKK 9.263,75

16. og 17.
januar 2016 i
henholdsvis
Vejle og
København

DKK 6.500.
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Roche a/s

Foredrag for
Roche-ansatte
vedrørende skift
fra biologiske til
biosimilære
lægemidler

Roche

Samarbejdsaftale

Foredrag
v/Direktør Lars
Werner
omhandlende
”Hvordan oplever
patienterne
introduktionen af
biosimilære
lægemidler?”

Foredrag, og
forberedelse
v/Dirketør Lars
Werner

18. januar 2017
i københavn

DKK 1.400
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