ENLI‐tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2017
Navnet på den
virksomhed,
der indberetter

Samarbejds‐
projektets navn

MSD Danmark
ApS

Tidlig
Opsporing af
Lungekræft/Go
‐Cards

MSD

National
Modermærkek
ræftdag

Navnet på de
parter, der har
indgået aftalen

Type af projekt

Formål

(Lægemiddel‐
virksomheder,
organisationer og
evt. tredje part)

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

(Hvilket formål
tjener
samarbejdet)

Patientfore‐
ningen
Lungekræft og
MSD Danmark
ApS

Retten til at
udstille
kampagnen
ifm.
International
Lungekræftdag

Via Go‐Cards at
sætte fokus på
forskellige
symptomer,
som kan være
aktuelle ved
diagnostice‐
ringen af
lungekræft

Patientforening
en for
modermærkek
ræft. Mødet
blev yderligt

2‐dags møde
for patienter og
pårørende med
formål at skabe
netværk, debat

Oplysning

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”)

MSD skal stille
kampagnen til
rådighed i den
aftalte
tidsramme.
Patientfor‐
eningen skal
gøre plads til
MSD’s ud‐
stilling som
aftalt
Finansiel støtte
til mødet til
lokale og
speakere.
Mødet blev

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.)

20. november
2017

DKK 30.000.
Plads til
udstillingen
ifm. den
Internationale
Lungekræftdag

Ingen

31 okt. ‐1.nov

DKK 50.000

Ingen

støttet af
Novartis og
BMS

og oplysning til
patienter og
pårørende.

afholdt på
Comwell
Middelfart.

MSD Danmark
ApS

Go‐Card
Postkort,
tidlige tegn på
lungekræft

Patientfore‐
ningen
Lungekræft og
MSD Danmark
ApS

Endorsement
af kampagne til
oplysning om
tidlige tegn på
lungekræft

Foreningen har
haft Go‐Cards
til godkendelse
og bakker med
tilladelse af
foreningens
logo på
postkortene op
om kampagnen

MSD

Eliminering af
Hepatitits C

Leverforeninge
n og MSD

Oplysning om
sygdomsbyrde
n ‐ HCV

At skabe store
bevidsthed om
den
sygdomsbyrde,
som HCV‐
infektion
medfører

Hepatitis C
filmproduktion
2017

MSD og
Molecule
Consultancy

Udarbejdelse af
af film

Molecule
Consultancy
optager film i
samarbejde
med Brugernes

MSD Danmark

MSD forpligter
sig til i aftale‐
perioden at
benytte MSD og
Patientfore‐
ningen Lunge‐
kræfts logoer
på de 6 Go‐
Cards
Patientfore‐
ningen for‐
pligter sig til at
endorse
oplysnings‐
kampagnen
ved brug af
logo på Go‐
Cards
MSD betaler for
platforme,
hvorfra
Leverforeninge
n kan skabe
størrre
opmærksomhe
d om HCV‐
smitte og
sygdomsbyrde
Molecule
Consultancy og
Brugernes
Akademi står
for

En given uge i
perioden 22/9‐
1/12 2017

DKK 0

Ingen

Q3 2017

35.000

Løbende dialog
om platforme

September og
oktober 2017

25.000 DKK

Akademi med
det formål at
sætte fokus på
HCV blandt
brugere og ex‐
brugere

forberedelse og
eksekvering af
udarbejdelse af
filmene.
Der udarbejdes
1 film af ca. 3
minuetters
varighed.
Opgaven
dækker
forberedelse,
optagelse,
klipning og
teksning af
film. 1
optagelsesdag
med 2‐3 cases
på samme
lokation –
Vesterbro, Kbh.

