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Sverige Stöd till patientorganisationer

Mottagarens namn Beskrivning av stöd Typ av stöd Valuta Summa
Barndiabetesfonden För att uppmärksamma Världsdiabetesdagen genomfördes det ett arrangemang i 

Linköping , öppet för allmänheten
Ekonomiskt stöd SEK 2,500

Barndiabetesfonden För att uppmärksamma Världsdiabetesdagen genomfördes det ett arrangemang i 
Linköping , öppet för allmänheten

Ekonomiskt stöd SEK 2,500

Totalt 5,000
Diabetesföreningen i Skåne län Diabetestinget är ett årligt återkommande möte där diabetesvården i Skåne 

diskuteras utifrån professionens och politikernas perspektiv. 
Ekonomiskt stöd SEK 19,431

Totalt 19,431
Psoriasisföreningen i 
Stockholms län

Psoriasisföreningen firade 50-årsjubileum samt World Psoriasis Day genom att 
anordna en heldag fylld av föreläsare och ämnen på temat Psoriasis.

Ekonomiskt stöd SEK 20,000

Totalt 20,000
Reumatikerförbundet Kampanj med syfte att öka förståelsen för hur patienter som lever med 

ledgångsreumatism upplever olika aspekter av sjukdomen och hur livet med 
reumatism påverkar familje- och arbetslivet, sociala relationer och patienternas 
generella välbefinnande. 

Icke-ekonomiskt stöd SEK 0

Totalt 0
Svenska Diabetesförbundet En rikstämma där representanter från läns- och lokalföreningar över hela landet 

deltog, liksom förbundsstyrelsen
Ekonomiskt stöd SEK 15,000

Svenska Diabetesförbundet Kostnad för lunchiljetter under Diabetesförbundets Rikstämma Ekonomiskt stöd SEK 1,176
Totalt 16,176

Eli Lilly and Company´s öppna rapportering av värdeöverföring till patientorganisationer är en av de aktiviteter som bedrivs av bolaget för att förbättra transparensen i 
bolagets affärsverksamhet med tredje part. En del av datan har samlats manuellt från olika juridiska personer och länder. Eli Lilly and Company bekräftar härmed att bolaget 
har gjort sitt bästa för att göra en omfattande redogörelse för berörda aktiviteter.
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Mottagarens namn Beskrivning av stöd Typ av stöd Valuta Summa
IFPA Int. Fed. of Psoriasis Assoc Medlemsavgift 2018 Ekonomiskt stöd SEK 1,001,188

Totalt 1,001,188
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Eli Lilly and Company´s öppna rapportering av värdeöverföring till patientorganisationer är en av de aktiviteter som bedrivs av bolaget för att förbättra transparensen i 
bolagets affärsverksamhet med tredje part. En del av datan har samlats manuellt från olika juridiska personer och länder. Eli Lilly and Company bekräftar härmed att bolaget 
har gjort sitt bästa för att göra en omfattande redogörelse för berörda aktiviteter.
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