Lifs medlemsvirksomheders samarbejde med patientforeninger m.v. i 2016
Navnet på den
virksomhed, der
indberetter

Norpharma A/S

Samarbejdsprojektets navn

”snot or not”
kampagne

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)

Norpharma A/S
og Astma-Allergi
Danmark

Tilskud til
afholdelse af
”snot or not”
kampagne

Astma-Allergi
Danmark
afholder en
landsdækkende
kampagne Snot
or not, som
lanceres på
World Asthma
Day den 3. maj
2016. Der gives
rådgivning om
pollen og
pollenastma.
Ligesom det er
muligt at blive
priktestet
og få målt sin

Parternes rolle i
projektet

Norpharma
sponsorerer
beløbet til
dækning af
omkostninger i
forbindelse med
kampagnen

Tidsramme

3. maj 2016

Den
økonomiske
støttes størrelse

Omfang og
indhold af ikkefinansiel støtte

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

(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.)

30.000 kr.

NA

Norpharma A/S

Norpharma A/S

Norpharma A/S

Norpharma A/S

Danske
Hospitalsklovne
s arbejde på
børneafdelinger
på landets
hospitaler
FAKS
medlemsweeke
nd 2016

Norpharma A/S
og Danske
Hospitalsklovne

Forårstur +
julefest 2016

Norpharma A/S
og foreningen
Familier med
kræftramte
børn
Norpharma A/S
og Danmarks
Lungeforening

Lungeforeninge
ns Nationale
Lungekonferenc
e 2016 den 9.
september

Norpharma A/S
og Foreningen
af Kroniske
Smertepatienter
(FAKS)

Støtte til Danske
Hospitalsklovne
s arbejde på
børneafdelinger
på landets
hospitaler
Tilskud til
afholdelse af
FAKS’
medlemsweeke
nd

lungefunktion.
Danske
hospitalsklovnes
arbejde på
børneafdelinger
på landets
hospitaler
Tilskud til
afholdelse af
FAKS’
medlemsweeke
nd

Tilskud til
forårstur +
julefest 2016

Forårstur +
julefest 2016

Afholdelse af
Lungeforeninge
ns Nationale
Lungekonferenc
e den 9. sept.

Lungeforening
en sætter
sammen med
Gadeidrætsorg
anisationen
GAME
rammerne for
konferencen.
GAME
arbejder for at
skabe varige
sociale
forandringer
for børn og
unge. Sammen
med Lungefore

Norpharma
støtter Danske
Hospitalsklovne
s arbejde på
danske
hospitaler
Norpharma yder
tilskud til
afholdelse af
FAKS’
medlemsweeke
nd
Norpharma
sponsorerer
afholdelse af
forårstur og
julefest
Norpharma
køber en stand
på 7½ kvm og
deltager således
i konferencen
med 2
repræsentanter

Hele 2016

5.000 kr.

NA

En weekend i
løbet af 2016

50.000 kr.

NA

Forår + jul 2016

20.000 kr.

NA

9. september
2016

15.000 kr.

NA

ningen styrker
GAME
lungesundhed
en og
motiverer til et
sundere liv
uden røg.
På
konferencen
fås ny viden
om, hvordan
den nationale
lungesatsning
understøtter
mere
lungesundhed
i hverdagen

