ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 2019
Navnet på den
virksomhed,
der indberetter

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)

MSD støtter
tilblivelsen af en
bog, som er
rettet mod børn
(9-12 år), hvis
bedsteforældre
er ramt og/eller
dør af
lungekræft, ved
at give et
sponsorat til
trykning og
distribution.
MSD erhverver
sig retten til at
blive nævnt som
sponsor i bogen.
MSD ønsker at
sætte fokus på

MSD Danmark
ApS

Bog om
lungekræft til
børn (9-12 år)

MSD Danmark
ApS
Patientforeninge
n Lungekræft

Sponsorat

MSD Danmark
ApS

Tidlig opsporing
af lungekræft

MSD Danmark
ApS

Udstilling af
kampagnen

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”)

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 ikkemonetære fordel,
som
organisationen
modtager.)

MSD forpligter
sig med til i
aftaleperioden at
sponsere
trykning og
distribution af
bogen.
Organisationen
forpligter sig til i
bogen at nævne
MSD Danmark
som sponsor af
bogen.

Samarbejdet,
afvikles i
perioden
december 2019
til udgangen af
2020.

30.000 DKK
ekskl. moms til
tryk og levering
af 2.000
eksemplarer af
bogen.

Ingen

MSD forpligter
sig til i

Samarbejdet
afvikles d. 19.

35.000 DKK

Ingen

MSD Danmark
ApS

Leverforeningen
s magasin
”Levernyt”

Patientforeninge
n Lungekræft

“Tidlig opsporing
af lungekræft”

Leverforeningen

Sponsorat/logo

tidlig opsporing
af lungekræft
således at flere
patienter kan
diagnosticeres
tidligere.
MSD hverver sig
retten til at
udstille
kampagnen
“Tidlig opsporing
af lungekræft”
Inkludere MSD
logo i ”Levernyt”
og på
hjemmesiden
(www.leverforen
ingen.dk)

aftaleperioden at
stille kampagnen
til rådighed i
aftalte
tidsramme.
Organisationen
forpligter sig til i
aftaleperioden at
gøre plads til
MSD’s udstilling
som aftalt.

Nov i forbindelse
med
International
Lungekræftdag

n/a

2019

25.000 DKK

n/a

