
ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2017 

 

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 
bevillingsstørrelse 
i kr. 
Beløb op til 5.000 
kr. er omfattet af 
bagatelgrænsen) 

Naturalier  
 
(Beskriv omfang, 
indhold og anslået 
værdi) 

 
Roche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TeleKræftværket – 
et forsknings-
projekt, der 
skaber en app-
løsning for unge 
kræftpatienter 
tilknyttet 
Rigshospitalet 
 

Onkologisk klinik 
Rigshospitalet, 
afsnit 5073 
 

Donationen 
tildeles med 
henblik på 
udvikling af en 
app-løsning 
gennem 
conceptualization 
og opbygning af 
prototype 
 

Dette projekt 
baserer sig på en 
hypotese om at 
unge 
kræftpatienter 
kan få hjælp, 
opbakning og 
støtte til at leve 
med en 
kræftsygdom 
gennem brugen 
af en app-løsning 
 

2017  kr. 25.000 N/A 

The vulnerable 
bladder cancer 
patient, ph.d.-
project 

Onkologisk klinik 
Rigshospitalet, 
afsnit 5073 
 

Ph.d. projekt "Den 
sårbare blære- 
kræftpatient”. 

Tildeles med 
henblik på at øge 
viden om tre 
meget forskellige 
grupper af 
patienter med 
lokalavanceret 
eller metastatisk 
urothelialcelle-
karcinom 

2017-2018  kr. 600.000 N/A 

APP udvikling til 
håndtering af 
bivirkninger ved 
imunterapi 

Odense 
Universitetshospit
al 
Onkologisk 

Tildeles med 
henblik på 
udvikling af en 
applikation vedr. 

Håndtering af 
bivirkninger ved 
immunterapi 

2017  kr. 52.500 N/A 



afdeling 
 

”Vurdering og 
håndtering af 
bivirkninger 
relateret til 
immunterapi med 
check-point 
hæmmere 

Effect of an 
immune stimulant 
on postoperative 
immune 
suppression.  
PhD project 

Sjællands 
Universitets-
hospital, Center 
for Surgical 
Science 
Department of 
Surgery 

PhD project. 
Project name: 
Effect of an 
immune stimulant 
on postoperative 
immune 
suppression 

The current 
project will 
increase the 
understanding of 
the 
immunological 
mechanisms in 
patients 
undergoing 
surgery for 
colorectal cancer 
and may provide 
mechanistic 
evidence of 
relevance for 
future research 
in this 
population 

2017  kr. 85.000,00  n/a 

Donation af FMI 
test 

Herlev Hospital 
Patologiafdelingen 
 

Donation dækker 
45 FMI analyser af 
tumormateriale 
fra patienter som 
har været/vil blive 
inkluderet via 
Onkologisk 
afdeling, Fase 
1 Enheden 

Formålet vil 
være at afklare, 
om FMI er en 
egnet 
undersøgelse 
som bør tages i 
betragtning som 
en alternativ 
mulighed i stedet 
for en ny biopsi 
og exom 
undersøgelse 

2017  n/a  45 FMI Samples á 
kr. 35.000 
(samlet: kr. 
1.575.000) 

PhD projekt "Early 
Diagnosis of 
Pulmonary 
Fibrosis" 

Gentofte Hospital 
Lungemedicinsk 
Afdeling  

Støtte til 3 årigt 
PhD projekt 
indenfor 
Ideopatisk 

Dette projekt 
undersøger 
mulighederne 
for hurtigere at 

2017  kr. 550.000 n/a 



Pulmonal Fibrose 
(IPF) fra 2015- 
2018 

diagnosticere 
IPF patienter, 
potentialet i 
biomarkører og 
sygdoms 
progression 

 Immonologisk 
effekt af 
behandlinger for 
MS 

Rigshospitalet, 
Københavns 
Universitet 
Dansk Multipel 
Sclerose Center 
Neurologisk 
Klinik, afsnit 2082 
 

Støtte til Post Doc. 
 

De 
grundlæggende, 
immunologiske 
effekter af 
forskellige 
behandlinger for 
multipel sklerose 
skal undersøges 
hos både 
ubehandlede 
patienter med 
forskellige 
sygdomsforløb 
og patienter i 
behandling med 
forskellige B 
celle-
depleterende 
midler.  

2018  kr. 428.000 n/a 

 


