
ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2020
Indberettende 

virksomhed

Overskrift på 

donation eller 

tilskud

(Navn på projekt, 

aktivitet, udstyr eller 

enhed, som støttes)

Navn(e) på hospital 

og/eller afdeling(er)

(Som håndterer 

aktiviteten, projektet, 

udstyret eller 

enheden)

Hvad donation eller 

tilskud ydes til

(Angiv type aktivitet, 

projekt, udstyr, 

enhed el. lign.)

Formål

(Det faglige/ videnskabelige 

formål)

Tidshorisont

(Hvis muligt)

Beløb

(Angiv den 

finansielle 

bevillingsstørrels

e i kr. Beløb op til 

5000 kr. er 

omfattet af 

bagatelgrænsen

Naturalier

(Beskriv omfang , 

indhold og 

anslået værdi)



Roche A/S DBCG - udvidelse af 

den nuværende 

behandlingsdatabas

e

Rigshospitalet, 

Københavns 

Universitet, 

Onkologist afdeling, 

Juliane Marie Vej 5, 

2200 København Ø

Den danske 

brystcancer gruppe 

(DBCG) arbejder 

med at udvide den 

nuværende 

behandlingsdatabas

e til at etablere den 

første nationale 

database for 

metastatisk 

brystkræft i 

Danmark

Det primære formål med 

projektet er at udvide den 

veletablerede 

brystkræftdatabase (1976) 

administreret af DBCG og den 

nyetablerede mBCdatabase 

(2017) for at indsamle 

retrospektive og prospektere 

data fra alle patienter med 

avanceret sygdom, og at 

indsamle kliniske og patologiske 

data fra fremtidige patienter 

med mBC. Det sekundære mål 

med projektet er at igangsætte 

projekter vedrørende 

effektiviteten af allerede 

etablerede,

2020 kr. 250,000.00 N/S



Roche A/S PhD projekt - ALK 

translokeret 

lungekræft

Aarhus 

Universitetshospital 

Kræftafdelingen og 

Afdeling for 

Blodprøver og 

Biokemi Palle Juul-

Jensens Boulevard 99 

8200 Aarhus N

PhD projekt til at 

beskrive 

behandlingen af 

patienter med ALK 

translokeret 

lungekræft

Projektet vil danne grundlag for 

yderligere forskning inden for 

ALK translokeret lungekræft og 

vil være afhængig af resultater 

af translationel forskning 

pågående i området

2020 kr. 500,000.00 N/S

Roche A/S Blærekræftforsknin

gsprojekt

Rigshospitalet 

Onkologisk Klinik 

Opgang 5, 7. sal 

Juliane Maries Vej 6 

2100 København Ø

Projekt, analyser til 

at undersøge 

immunfunktionen i 

patienter med 

blærekræft, der 

behandles med 

immunterapi

Projektet kan være 

hypotesegenereren de og 

danne basis for fremtidige 

kliniske studier.

2020 kr. 50,000.00 N/S

Roche A/S Infusionsstole 

(Daycare-chair).

Rigshospitalet, 

Neurocentret Dansk 

Multipel Sclerose 

Center Neurologisk 

Klinik, 2082N5 

Blegdamsvej 9 2100 

København Ø

Infusionsstole (Day-

carechair).

Infusion af medicin i 

rengøringsvenlige 

infusionsstole der lever op til 

skærpet krav om hygiejne 

grundet Covid-19 pandemi. 

tildeles med henblik på brug i 

klinikken.

2020 kr. 346,445.00 N/S



Roche A/S Special Infusionsstol 

(Daycare-chair).

Aalborg 

Universitetshospital 

Nord Neurologisk 

afdeling 

Ladegårdsgade 5,9. 

sal 9000 Aalborg

Special Infusionsstol 

(Day-care-chair).

Infusion af medicin i 

rengøringsvenlige 

infusionsstole der lever op til 

skærpet krav om hygiejne 

grundet Covid-19 pandemi. 

tildeles med henblik på brug i 

klinikken.

2020 kr. 25,297.70 N/S

Roche A/S Identifikation af 

børn med 

stikkeangst og 

udvikling af et 

psykologisk redskab 

og behandling af 

stikkeangst

Aarhus 

Universitetshospital 

Børn og Unge, 

Børnehæmofilicenter 

Vest Palle Juul-

Jensens Boulevard 

99, 8200 Aarshus N

Identifikation af 

børn med 

stikkeangst og 

udvikling af et 

psykologisk redskab 

og behandling af 

stikkeangst

Donation tildeles med henblik 

på at bidrage til Projektets 

undersøgelser af, hvor stor en 

andel af børnene med 

hæmofili, der udvikler 

patologisk angst for nåle og 

stik. 

2020 kr. 160,000.00 N/S


