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Samarbejde med patientforeninger i 2020 

Navnet på den 
virksomhed, 
der indberetter 

Samarbejds-
projektets 
navn 

Navnet på de 
parter, der har 
indgået aftalen 
 

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

Type af 
projekt 
 
(fx  om der er 
tale om 
driftstilskud, 
møder, 
sponsorater, 
pjecer, infor-
mationskampag
-ner, 
uddannelses-
programmer, 
rejser, m.v.) 

Formål Parternes rolle i 
projektet 

Tidsramme Den økonomi-
ske støttes 
størrelse  
 

(Samt hvad penge-
ne skal bruges til – 
hvis dette ikke i 
forvejen fremgår 
under ”Formål” 
eller ”Type af 
projekt”) 

Omfang og 
indhold af ikke-
finansiel støtte 
 

(Ikke-finansiel støt-
te af betydeligt om-
fang, som ikke kan 
opgøres med en 
meningsfuld finan-
siel værdi, skal inde-
holde en beskrivel-
se, som klart rede-
gør for den ikke-
monetære fordel, 
som organisationen 
modtager.)  

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK)  
 
 

Diabetesforening
en ”Balancekort” 
brochure 

NNDK 
 
Diabetesforeningen 
 

Sponsorat Støtte til opdatering og 
tryk af ”Balancekortet” 
brochure.  

Diabetesforeningen 
opdaterer og trykker 
brochure. 
NN DK giver støtte til 
projektet. 

Januar 2020 95.075 dkk N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Diabetesforening
en ”Folkemøde”  

NNDK 
 
Diabetesforeningen 
 

Sponsorat Støtte til afholdelse af 
et debatarrangement 
på årets folkemøde på 
Bornholm. 

Diabetesforeningen 
arrangerer og afholder 
arrangement. 
NN DK giver støtte til 
projektet. 

Juni 2020 48.200 dkk N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Diabetesforening
en ”Kampagne” 

NNDK 
 
Diabetesforeningen 
 

Sponsorat Støtte til at belyse 
forskellene på type 1- 
og type 2-diabetes, for 
at afstigmatisere og 
gøre op med myter om 
diabetes. 

Diabetesforeningen 
arrangerer og afholder 
arrangement. 
NN DK giver støtte til 
projektet. 

November 2020 100.000 dkk N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

Diabetesforening
en ”Kampagne” 

NNDK 
 
Diabetesforeningen 
 

Sponsorat Støtte til udvikling af 
patientvejledninger  

Diabetesforeningen 
udvikler og udgiver 
vejledninger. 
NN DK giver støtte til 
projektet. 

Ultimo 2020 / 
første kvartal 
2021. 

500.000 dkk N/A 

Novo Nordisk 
Denmark A/S 
(NN DK) 

FAIM Konference 
om autoimmune 
sygdomme 

FAIM Sponsorat Støtte til at belyse 
behovet for at få sat 
autoimmune 
sygdomme på den 
sundhedspolitiske 
dagsorden 

FAIM arrangere og 
afholder en konference. 
NN DK giver støtte til 
projektet 

September 2020 14.700 dkk N/A 
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