
ENLI-tilsluttede virksomheders samarbejde med patientforeninger mv. 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 
 
 
 
(Dvs. oplysninger 
om der er tale om 
generelle 
driftstilskud, 
konkrete møder, 
sponsorater, 
pjecer, 
informations-
kampagner, 
uddannelses-
programmer, 
rejser 
m.v.) 

Formål 
 
 
 
(Hvilket formål 
tjener 
samarbejdet) 

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 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.)  
 

 
ALK-Abelló 
Nordic A/S 
 
 

Høfeberskoler 
2020 

ALK-Abelló 
Nordic A/S og 
Astma-Allergi 
Danmark 

Økonimisk 
bidrag til 
afholdelse af 
høfeberskoler 
og de andre 
aktiviteter, der 
er forbundet 
hermed. 

Samarbejdet 
har til formål, 
at ALK-Abelló 
Nordic A/S 
sponsorerer 
høfebersko-
lerne, hvis mål 
er at undervise 
borgere samt 
deres pårø-
rende i aller-
gisk rhinitis, 
herunder ud-
redning og be-
handling. 
  
 

ALK-Abelló 
Nordic A/S 
yder et økono-
misk bidrag til 
afholdelse af  
høfebersko-
lerne.  
Astma-Allergi 
Danmark afhol-
der udgifterne 
videre til leve-
randører, samt 
står for pro-
jektledelse af 
det samlede 
projekt og er 
alene den part, 

3 møder i 2020  ALK-Abelló 
Nordic A/S 
støtter med op 
til 200.000 
DKK.  
 

Der er ikke no-
gen ikke-finan-
siel støtte i for-
bindelse med 
dette projekt.  
 



som varetager 
kontakt med 
pressen m.m.  

 
ALK-Abelló 
Nordic A/S 
 
 

Oplysnings-
kampagne 

ALK-Abelló 
Nordic A/S og 
Astma-Allergi 
Danmark 

Økonomisk 
bidrag til 
optryk af 
materiale 

Samarbejdet 
har til formål at 
oplyse 
borgerne om 
pollenallergi og 
krydsreaktion 
imellem de 
forskellige 
træsorter og 
allergisk 
rhinitis, 
herunder ud-
redning og be-
handling.  
  
 

ALK-Abelló 
Nordic A/S har 
givet et 
sponsorat, og 
ellers ikke haft 
nogen rolle i 
projektet. 

Forårets pollen 
sæson 2020 fra 
den 5. maj 

60.200 DKK NA 

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 


