
Sverige Stöd till patientorganisationer

Mottagarens namn Beskrivning av stöd Typ av stöd Valuta Summa

IFPA - Int Fed of Psoriasis 
Associations

Lilly samtycker till att vara sponsor för 2020 Corporate Partnership Program och IFPA 
Global Psoriasis Coalition som bidrar med ett belopp på sammanlagt 51 500 EUR 
(medlemskaps avgift 16500 EUR) i syfte att stödja IFPA-arbete med medlemmar i 
federationen runt om i världen för att öka allmänhetens medvetenhet och sprida 
kunskap om psoriasis och psoriasisartrit. IFPA Global Psoriasis Coalition förespråkar att 
psoriasis ska införas på den globala NCD-agendan Ekonomiskt stöd SEK 16,500

Totalt 16,500

Diabetesförening Västra 
Götaland

Syftet med aktiviteten är att främja en jämlik och personcentrerad vård av 
diabetespatienter i regionen enligt gällande nationella och regionala riktlinjer. För att ge 
en projektbeskrivning av aktiviten, så kommer denna huvudsakligen att bestå av en 
föreläsning som beskriver aktuellt läge av diabetesvården i Västra Götaland med en 
efterföljande rundabordsdiskussion där politiker, tjänstemän, patientorganisation samt 
kliniker kommer att delta

Ekonomiskt stöd SEK

2,917
Totalt 2,917

Nätverket mot cancer

Världscancerdagen, 4 feb 2020, har som syfte att öka kunskapen om 
cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och 
beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården

Ekonomiskt stöd SEK
24,820

Nätverket mot cancer

För att belysa värdet av och sprida kunskap om en tidig upptäckt, planerar Nätverket 
mot cancer ett större projekt åren 2020-2021. Projektet består av en rad aktiviteter 
som bygger på varandra för att öka kunskapen om vad som finns att göra för att 
tidigare upptäcka cancer

Ekonomiskt stöd SEK

34,500
Totalt 59,320

2020 Rapport

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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