
ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2019
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 5000kr. Er 

omfattet af 

bagatelgrænsen

Naturalier

(Beskriv omfang , 

indhold og anslået 

værdi)

Roche A/S MS akupunktur/Floodlight 

projekt

Scleroseforeningen

v/ Lasse Skovgaard, 

afdelingschef, PhD - 

Forskning og 

Dokumentation

Poul Bundgaards Vej 1. 

st.

2500 Valby

Anvende og teste Floodlight 

som effektmåling i et 

akupunktur 

interventionsprojekt med stor 

potentiel relevans for 

mennesker med MS

Projektet vil sikre, at 

Scleroseforeningen 

samt 60 danske MS 

patienter vil få 

indgående kendskab til 

Floodlight-app'en. 

Scleroseforeningen ser 

et stort potentiale i 

app'en og vil gerne rulle 

den bredt ud til de 

danske patienter efter 

denne indledende test.

2018/2019  kr.              100.000,00 N/A

Roche A/S Socioøkonomisk byrde ved 

MS 

Rigshospitalet

Neurologisk Klinik, 

Afsnit 2082

Opgang 2, 8. sal

Inge Lehmanns Vej 7

2100 København Ø

et overblik over den 

socioøkonomiske byrde ved 

MS fordelt på typerne af MS 

(RRMS, SPMS og PPMS).

at bestemme direkte og 

indirekte sygdoms 

omkostninger ved de 

forskellige 

forløbsformer af MS 

(RRMS, SPMS og PPMS) 

i en national 

patientpopulation

2018/2019  kr.                37.307,80 N/A

Roche A/S Kortlægning af 

biomarkørerne PD-L1 og 

FGFR hos 

blærekræftpatienter 

Rigshospitalet

Onkologisk Klinik, Afsnit 

5073

Juliane Maries Vej 6

Opgang 5, 7. sal

2100 København Ø 

dækning af udgifter til test af 

biomarkørerne PD-L1 og FGFR 

i arkivvæv fra metastatiske 

blærekrftpatienter jøvnfør 

donationsansøgning 

modtaget 19. december 2018

Kortlægning af 

biomarkørerne PD-L1 og 

FGFR hos 

blærekræftpatienter

2018/2019  kr.              400.000,00 N/A



Roche A/S Sammenhængen mellem PD-

L1 ekspression og 

PatientReportedOutcome 

hos blærekræftpatienter 

behandlet med immunterapi 

Rigshospitalet

Onkologisk Klinik, Afsnit 

5073

Juliane Maries Vej 6

Opgang 5, 7. sal

2100 København Ø 

Et studie med kortlægning af 

blærekræftpatienters 

PatientReportedOutcome 

under immunterapi er 

initieret af en forskergruppe 

på Rigshospitalet med særlig 

fokus på at forbedre 

livskvaliteten for blærekræft-

patienter. Forskningsgruppen 

som har en innovativ tilgang 

til kliniske problemstillinger, 

vil nu undersøge 

sammenhængen mellem PD-

L1 ekspression og 

PatientReportedOutcome. 

Forsksningsprojektet er et add-

on til det oprindelige studie 

og skal danne basis for 

hypoteser indenfor 

emnekredsen: immunterapi 

og effekt

Undersøge 

sammenhæng mellem 

ekspression af PD-L1 og 

outcomes

2018/2019  kr.                70.000,00 N/A

Roche A/S LUCAS HERLEV 2 Herlev 

Universitetshospital

Onkologisk afdeling

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

støtte til praktisk 

implementering og opsætning 

af processer i forbindelse med 

”LUCAS Herlev 2” (jf. 

ansøgning modtaget den 12. 

december 2018). Donation vil 

gå til aflønning af 

Forskningsårstuderende 

(scholar stipendiat) i 12 

måneder.

implementering af 

“LUCAS Herlev 2 – new 

prospective biomarkers 

in lung cancer patients”

2018/2019  kr.              150.000,00 N/A

Roche A/S LUCAS Bispebjerg Herlev 

Universitetshospital

Onkologisk afdeling

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

støtte til biomakør-analyser 

på 2 kohorter af lunekræft 

patienter, Donationen vil gå 

til dækning af udgifter til 

indkøb af Olink protein panel, 

Immuno Onkologi, samt 

udgifter til oprensnng af 

prøver og statistikarbejde

LUCAS Bispebjerg - 

diagnostic biomakers in 

patients under 

investigation for lung 

cancer and LUCAS 

Herlev - Biomarkers in 

patients with lung 

cancer

2018/2019  kr.              505.820,00 N/A



Roche A/S DBCG Rigshospitalet

Onkoligsk Afdeling

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

etablering af database til 

registrering af data på 

patienter med recidiverende 

eller metastatisk brystkræft 

med henblik på at indhente 

ny viden med benblik på at 

forbedre overlevelse og 

livskvalitet for denne 

subgruppe

etablering af database 

under DBCG

2018/2019  kr.              250.000,00 N/A

Roche A/S Dansk Multipel Sclerose 

Center

Dansk Multipel Sclerose 

Center

Neurologisk afdeling

Københavns 

Universitet, 

Rigshospitalet

Opgang 2, 8. sal

Inge Lehmanns Vej 7

2100 København Ø

ydes til færdiggørelsen af 

arbejde til publikationen 

”White matter plaque 

formation differs in primary 

and secondary progressive 

sclerosis despite similar 

immune activation”. 

frikøb fra normale 

arbejdsopgaver i 3 

måneder for at kunne 

færdiggøre manglende 

praktisk arbejde, 

forberedelse af figurer, 

tabeller og manuskript 

til en publikation, der 

post-mortem beskriver 

læsioner og 

inflammation i hjerner 

fra SPMS og PPMS 

patienter, som 

beskrevet nærmere i 

støtteansøgningen af 

16. april 2019

2019  kr.              250.000,00 N/A


