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Psoriasisforeningens samarbejdsaftaler 2015 

Virksomhedens 
navn 
 
 

Projektets navn Parter i 
aftalen 

Type af projekt Formål Parternes rolle Tidsramme Størrelse på 
den økonomi-
ske støtte 

Omfang og ind-
hold af ikke-
finaciel støtte 

Janssen-Cilag A/S 
 

Dialogmøder 
blandt sundheds-
faglige aktører og 
politikere ift.  
WPD 2015, hvor 
der blev sat fokus 
på de udfordring-
er, der opleves 
blandt psoriasis-
patienter natio-
nalt. 
 

Janssen-
Cilaq A/S og 
J&J Affiliate 

Sponsering af 
support i.f.m. 
tre dialogmøder på 
WPD.   

  29. oktober 
2015 

50.000 DKK  

Janssen-Cilag A/S 
 

Politisk opfølg-
ning på baggrund 
af Verdens Pso-
riasisdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janssen-
Cilag A/S, 
J&J Affiliate 
og Rud 
Pedersen 

Støtte til politisk 
opfølgning 
Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  25.november til 
31.december 
2015 

70.000 DKK  
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Novartis Healthcare 
A/S 

Støtte til 
psoriasisapplicati
on – et 
motiverende 
træningsunivers. 

Novartis 
Healthcare 
A/S og 
DAMAN 

Udvikling af 
psoriasis App. 

Psoriasis App´en 
vil motivere 
patienten til 
at handle på 
baggrund af øget 
viden om deres 
egen 
sygdomsudvikling. 

Novartis vil være 
konsulent til 
styregruppen som 
består af en patient, 
en dermatolog, en 
dermatologisk 
sygeplejerske og  
repræsentant fra 
foreningen. DAMAN 
er ansvarlig for den 
tekniske udvikling. 
 

2015 1.100.000 DKK  

Eli Lilly Denmark A/S Samarbejdsaftale Eli Lilly 
Denmark 
A/S 

Verdens 
Psoriasisdag  

Formålet er at 
støtte foreningen I 
debatterne 
omkring konkrete 
løsninger til at 
højne videns-
niveau og give 
ideer til, hvor der 
kan ske forbed-
ringer på 
psoriasisområdet i 
Danmark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virksomheden 
forpligter sig til  at 
yde tilskud til 
afholdelse af 
debatmøder den 29. 
oktober 3 steder i 
landet. Foreningen 
forpligter sig til at 
afholde disse 
debatmøder. 

29. oktober 
2015 

35.000 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 

 
 

 

AbbVie Disease 
awareness 2015. 

AbbVie Disease awareness 
2015 

Støtte 
Psoriasisforeninge
ns disease 
avareness 
aktiviteter. 

AbbVie forpligter sig 
til at finansiere 
udviklingen og 
eksekveringen af 
disease awareness 
kampagnen. 
Psoriasisforeningen 
forpligter sig til at 
udvikle en disease 
awareness 
kampagne i 
samarbejde med 
relevante 
stakeholders. 
 
 
 
 
 
 

9. november - 
31. december 
2015 

360.000 DKK  

AbbVie 10 videoindslag 
om psoriasis. 

AbbVie 
 

Videoindslag om 
psoriasis 

Sponsere 10 
videoindslag, der 
sætter focus på 
livet med 
psoriasis. Disse 
skal herefter 
uploades på 
foreningens 
hjemmeside. 

Organisationen 
forpligter sig i 
aftaleperioden til at 
udvikle indslagene i 
samarbejde med 
relevante 
dermatologer, 
reumatologer og 
medlemmer af 
foreningen.  
 
 
 
 

9. november - 
31. december 
2015 

185.000 DKK  
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AbbVie Verdens 
Psoriasisdag 
2015 

AbbVie og 
Rud 
Pedersen 
Kompass 

Verdens 
Psoriasisdag 2015 

Formålet er at 
støtte 
Psoriasisforeninge
ns arbejde med 
WPD med henblik 
på at udvikle 
konkrete løsninger 
og anbefalinger, 
der kan højne 
vidensniveauet og 
give ideer til, hvor 
der kan ske 
forbedringer på 
psoriasisområdet i 
Danmark. 

Støtte til 
forberedelsen og 
afholdelsen af 
Verdens Psoriasisdag 
2015. 

28. oktober – 
30. oktober 
2015 

100.000 DKK  

AbbVie Donationsaftale AbbVie A/S Kommunikations-
træning af formand 
og næstformand 

Formålet er at 
styrke 
organisationens 
kommunikations-
kompetancer 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
støtte organisa-
tionen. Organisa-
tionen forpligter sig 
til i aftaleperioden at 
deltage i kommuni-
kationstræningen. 

01.08.2015 – 
01.10.2015 

24.679 DKK  

AbbVie Samarbejdsaftale 
Samarbejdspro-
jektets navn er 
Autocamper på 
sommerlejr 

AbbVie  Ikke- finansiel 
ydelse 

Formålet er 
deltagelse af 
foreningens 
sommerlejr. 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
holde et oplæg på 
sommerlejren om 
hvordan man tackler 
livet med psoriasis. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
informere 
medlemmer om 
arrangementet. 

fra 26. juni 2015  0 DKK Stille to 
oplægsholdere 
til rådighed for 
foreningen 
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AbbVie Donationskon-
trakt 

AbbVie Finansiel ydelse Formålet er at 
sikre 
Organisationen og 
De autoimmune 
som helhed for en 
optimal 
forberedelse frem 
til Folkemødet 
2015.  

Virksomheden 
forpligter sig til at 
støtte 
arrangementet med 
kr. 31.250,-. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
deltage i 
arrangementet 
 
 
 
 

26. maj 2015 31.250 DKK  

AbbVie Donationskon-
trakt 

AbbVie Finansiel ydelse Formålet er at 
støtte 
organisationens 
aktiviteter i 
forbindelse med 
folkemødet på 
Bornholm. 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
yde en donation på 
kr. 32.320,- 
øremærket til 
deltagelse i 
Sundhedsparlament
et med en 
repræsentant fra 
PSOUng. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
deltage i 
debatarrangementet 
med en 
repræsentant fra 
PSOUng. 
 
 
 
 

10.06.2015 – 
14.06.2015 

32.320 DKK  
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AbbVie Donationskon-
trakt 

AbbVie og 
De auto-
immune: 
CCF, 
Gigtforenin
gen 
Morbus 
Bechterew, 
FNUG,  
Patientfore
ningen HS 
Danmark, 
DPF 
  

Finansiel støtte Formålet er at yde 
økonomisk støtte 
til transport, 
teltleje, areal leje, 
leje af inventar 
samt forplejning 
for organisationen 
på Folkemødet på 
Bornholm 2015 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
yde økonomisk 
donation på kr. 
136.650,-. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
stille arbejdskraft til 
rådighed på Folke-
mødet på Bornholm 
2015 og afholde 
udgifterne til trans-
port, teltleje, areal 
leje, leje af inventar 
og forplejning for 
deltagerne jf. ansøg-
ning om støtte. 

01.04.2015 – 
30.06.2015 

136.650 DKK  

AbbVie Samarbejdsaftale 
”Konsulenthjælp 
Folkemøde 2015” 

AbbVie og 
De Auto-
immune 

Finansiel støtte Formålet er at 
sponsorere 
udvikling af 
værktøjer og 
debatoplæg ifm. 
Folkemødet på 
Bornholm 2015. 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
dække udgifter af 
værktøjer og 
debatoplæg ifm 
Folkemødet på 
Bornholm 2015. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
stille frivillig 
arbejdskraft til 
rådighed for 
gennemfrelse af 
projektet. 
 
 
 

01.01.2015 – 
30.06.2015 

208.000 DKK  
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Celgene ApS NorPAPP Celgene, 
YouGov 
Sweden AB 

Markedsundersøge
lse om patienter 
med psoriasis og 
psoriasisarthrit 

 Celgene er ansvarlig 
for udarbejdelse af 
spørgeskema. 
Psoriasisforeningen 
er ansvarlig for at 
komme med input til 
spørgeskemaet. 

10. juli 2015 – 
30. marts 2016 

0 DKK  

Celgene ApS VPD 2015 Celgene Afholdelse af tre 
dialogmøder i 
forbindelse med 
Verdens 
psoriasisdag 

Formålet er at 
sætte fokus på 
ulighed i sundhed 
på landsplan og 
styrke det lokale 
arbejde 

Celgene har ansvaret 
for at delfinansiere 
samarbejdsprojektet
. Psoriasisforeningen 
har ansvaret for at 
planlægge og 
gennemføre de tre 
beskrevne 
dialogmøder den 29. 
oktober 2015.   
 
 
 

1. oktober – 31. 
december 2015 

50.000 DKK  

Celgene ApS Samarbejds-
projekt 

Celgene 
ApS 

Medietræning af 
Psoriasisforeninige
ns talsmand til at 
kunne deltage i 
forberedende 
møder om 
udarbejdelse af 
NKR for behandling 
af psoriasis og 
psoriasisgigt 

Formålet er at 
kommunikere 
Foreningens 
budskaber klar og 
præcis til 
forskellige 
tilhørere 

Celgene har ansvaret 
for at finansiere 
medietræning af 
foreningens 
talsmand i relation 
til udarbejdelse af 
NKR for behandling 
af psoriasis og 
psoriasisgigt samt 
medietræning til 
foreningens to 
talspersoner til at 
kunne deltage i 
Folkemødet juni 

1.juni. – 31. 
december 2015 

34.165 DKK  
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2015. Foreningen 
har ansvar for at 
sende en 
repræsentant til 
IFPA kongressen. 

Celgene ApS Samarbejds-
projekt 

Celgene 
ApS 

Sponcering af en 
persons deltagelse i 
IFPA`s 4th. World 
Psoriasis and 
Psoriatic Arthitis 
Conference i 
Stockholm fra den 
8.-12. juli 2015 

Formålet er at 
repræsentere 
foreningen under 
IFPA kongressen 

Celgene har ansvaret 
for at finansiere div. 
omkostninger. 
Foreningen har 
ansvaret for at 
sende en 
repræsentant til 
IFPA kongressen. 

1.juni. – 31. 
december 2015 

 18.500 DKK  

Celgene ApS Samarbejds-
projekt 

Celgene 
ApS 

Finansiere 
omkostninger 
forbundet med 3 
projekter. 

Formålet er at øge 
kendskab til såvel 
foreningen som til 
Psoriasis som en 
alvorlig kronisk 
lidelse i WHO 
resolutionen. 

Celgene har ansvaret 
for finansiering af 2-
3 personers delta-
gelse i Patientpane-
let under sund-
hedsparlamentet  fly 
og ophold ved Folke-
mødet på Bornholm, 
2 personers delta-
gelse i NordPso mø-
det i Oslo samt fotos 
og opsætning til for-
eningens nye pjecer 
som skal ligge på 
foreningens hjem-
meside og hentes 
digitalt. Foreningen 
har ansvar for 
planlægning og 
gennemførelse af de 
tre projekter. 

01.04.2015 – 
31.12.2015 

 47.000 DKK  
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Leo Pharma AB Samarbejdsaftale
Psoriasisfore-
ningens telefon-
rådgivninglinje 

Leo Pharma 
AB 

Finansiel ydelse til 
 

Formålet er at yde 
støtte til 
organisationen 
arbejde med at 
hjælpe 
psoriasispatienter 
med specifik fokus 
på telefonlinjen. 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
yde et bidrag til 
organisationens 
arbejde på kr. 
75.000,- 
Organisationen 
forpligter sig til at 
fortsætte den 
eksisterende 
telefonrådgivnings-
linje samt fremsende 
et dokument hver 2. 
måned i 
stikordsform, som 
beskriver, hvilke 
emner der drøftes i 
telefonrådgivningen. 

01.01.2015 – 
31.12.2015 

 75.000 DKK  

Leo Pharma AB Samarbejdsaftale 
(Region 
syddanmark 
kredsen) 

Leo Pharma 
AB 

Finansiel ydelse Formålet er at LEO 
støtter en faglig 
dag omhandlende 
smøreteknik samt 
præsentation af 
Quality Care 
patient støtte. 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
holde et indlæg om 
Quality Care – en 
web support for 
patienter og 
pårørende. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
annoncere mødet på 
hjemmesiden samt 
holde et indlæg om 
Quality Care patient 
støtte. 
 
 

20.03.2015 – 
11.04.2015 

  4.000 DKK  
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Leo Pharma AB Samarbejdsaftale 
(Aarhus kredsen) 
Psoriasis og 
smøreteknik 

Leo Pharma Finansiel ydelse Formålet er at 
støtte 
Organisationen 
med 
foredragsholdere, 
en dermatologsk 
sygeplejerske og 
en dermatologisk 
læge, som 
underviser i 
psoriasis. 

Virksomheden 
forpligter sig til at 
sponsere mødet 
med foredrags-
holdere, bestille 
lettere traktement 
og lokale. 
Organisationen 
forpligter sig til at 
stå for invitation og 
tilmelding. 
 

23.10.2015 – 
04.11.2015 

   12.000 DKK Udlån af AV-
udstyr under 
mødet. 

Novartis Healthcare 
A/S Pharma 

Verdens 
Psoriasisdag 

Novartis 
Healthcare 
A/S 

Verdens 
Psoriasisdag 

Formålet er støtte 
til arrangementer i 
forbindelse med 
Verdens 
Psoriasisdag 

Novartis forpligter 
sig til at indbetale kr. 
100.000 til 
Psoriasisforeningen. 
Psoriasisforeningen 
forpligter sig til at 
Novartis bliver 
nævnt som sponsor 
på Psoriasis-
foreningens 
hjemmeside. 

29. oktober 
2015 

100.000 DKK  

Eli Lilly Denmark A/S Verdens 
Psoriasisdag 

Eli Lilly 
Denmark 
A/S 

Afholdelse af tre 
dialogmøder i 
forbindelse med 
Verdens 
psoriasisdag 

Formålet er at 
støtte Psoriasis-
foreningen i de-
batterne omkring 
konkrete løsninger 
til at højne videns-
niveauet og give 
ideer til, hvor der 
kan ske forbed-
ringer på Psoriasis-
området i DK. 

Eli Lily forpligter sig 
til at yde tilskud til 
afholdelse af debat-
møder den 29. 
oktober 2015, 3 
steder i landet.  
Psoriasisforeningen 
forpligter sig til at 
gennemføre 
projektet. 

Uge 50 50.000 DKK  
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Eli Lilly Denmark A/S Film om psoriasis Eli Lilly 
Denmark 
A/S 

Filmoptagelse  Formålet er støtte 
til 
Psoriasisforeninge
ns filmoptagelse 
på sommerkursus 
I uge 27 2015 

Eli Lilly forpligter sig 
til at yde tilskud til 
film om Psoriasis. 
Psoriasisforeningen 
forpligter sig til at 
gennemføre 
projektet. 
 
 
 

Uge 27 2015  5.800 DKK  

Novartis Healthcare 
A/S 

Konceptudvikling 
SpotOn 

Novartis, 
Daman 

Udvikling af APP  til 
patienter 

Formålet er at 
udvikle en APP til 

Novartis forpligter 
sig til at betale 
175.000 direkte til 
DAMAN, som 
udvikler konceptet . 
Psoriasisforeningen 
forpligter sig til at 
Novartis nævnes 
som sponsor på 
foreningens 
hjemmeside og at 
Novartis deltager i 
konceptudviklingen. 
 

Juli – oktober 
2015  

175.000 DKK  

Novartis Healthcare 
A/S 

Workshop Novartis Workshop med 
unge patienter med 
psoriasis 

Støtte til 
workshop den 14. 
marts 2015 med 
unge patienter 
med psoriasis 

Novartis forpligter 
sig til at indbetale 
60.162 til 
Psoriasisforeningen. 
Psoriasisforeningen 
forpligter sig til at 
Novartis bliver 
nævnt på 
Psoriasisforeningens 
hjemmeside. 

14. marts 2015 60.162 DKK  
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Pfizer ApS Sponsorat Pfizer ApS 
og Rambøll 

Elektronisk 
platform 

Se nærmere på 
danske 
psoriasispatienters 
syn på behandling 
af psoriasis, 
herunder hvilke 
mulige parametre 
som danske 
psoriasispatienter 
prioriterer i 
forhold til 
medicinsk 
behandling 

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

26.03.2015-
26.03.2016 

8.625 DKK  

 


