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Stöd till patientorganisationer

2021 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.
Mottagarens namn

Beskrivning av stöd

Typ av stöd

Valuta

Astma- och allergiföreningen
Atopikerna

"I samband med internationella dagen för atopiskt eksem, 14 september 2021,
genomför patientföreningen Atopikerna en informations- och utbildningskampanj för
att öka kunskapen kring atopisk dermatit och stärka möjligheten till ett optimerat
behandlingsresultat genom att inspirera till en stärkt relation mellan vårdtagare och
vårdgivare. 14-17 september 2021.Sex bolag är sponsorer för detta initiativ från
Atopikerna; Lilly, AbbVie, Sanofi Genzyme, ACO, Galenica och Leo Pharma."

Ekonomiskt stöd

SEK

Diabetesförening Skåne län

Diabetestinget är ett årligt återkommande möte. Mötet vänder sig till
diabetesorganisationen och politiker i region Skåne. På mötet diskuteras
diabetesvården i Skåne utifrån diabetesföreningens och politikernas perspektiv.

Totalt
Ekonomiskt stöd

Nätverket mot cancer

SEK

6,315
6,315
-7,100

SEK
49,700

SEK

Totalt

1/2

50,683
50,683

SEK
Totalt

Kreditfaktura för Tidig upptäckt III.
Ekonomiskt stöd
Projekt Cancer - Tidigt upptäckt II, VCD (Världscancerdagen 2021). Den 4.2.2021
Ekonomiskt stöd
arrangerar patientorganisationen steg II i projektet "Cancer - Tidig upptäckt"
Världscancerdagen 2021. Projektet består av flera aktiviteter som är kopplade till
varanda med syfte att lyfta fram värdet av, samt sprida kunskap om, tidigt upptäckt av
cancer. Projektet arrangeras av patientorganisationen självständigt och Lilly kommer
inte att ha något inflytande över projektets agenda, innehåll eller upplägg.
Projekt Cancer - Tidig upptäckt III. Mellan Maj-Oktober 2021, arrangerar
Ekonomiskt stöd
patientorganisationen steg III i "Cancer - tidigt upptäckt". Det sista steget i projektet
består av flera aktiviteter som är kopplade till varandra med syfte att lyfta fram värdet
av, samt sprida kunskap om, tidigt upptäckt av cancer. Projektet arrangeras av
patientorganisationen självständigt och Lilly kommer inte att ha något inflytande över
projektets agenda, innehåll eller upplägg.

Summa

61,105
103,705
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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.
Mottagarens namn

IFPA - Int Fed of Psoriasis
Associations

Beskrivning av stöd
Typ av stöd
Lilly går med på att vara sponsor för 2021/2022 Corporate Partnership Program och
IFPA Global Psoriasis Coalition bidrar till ett totalt belopp på 103 000 EUR i syfte att
stödja IFPA-arbete med medlemmar av 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 inkluderas på den globala NCDagendan.
Ekonomiskt stöd

Valuta

Summa

SEK
Totalt

103,000
103,000

