Overskrift på
donation eller
tilskud
(Navn på projekt,
aktivitet, udstyr
eller enhed, som
Donation til
undersøgelse af
sygdoms- og
behandlingsrelatere
de erfaringer hos
patienter med RA
Ophold på NCI i forb
indelse med projekt
et
”MicroRNA biomark
ers in blood
for early detection
of cholangiocarcino
ma and prediction o
f prognosis and trea
tment response”.
DAREMUS
2016
Prize
(090316)

Navn(e) på hospital og/eller
afdeling(er)
(Som håndterer aktiviteten,
projektet, udstyret eller
enheden)
Parker Instituttet
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
2000 Frederiksberg

Herlev Hospital
Onkologisk afd. R
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev

DAREMUS
Neurologisk Klinik N 2082
Rigshospitalet
Blegdamsvej
9
Onkologisk klinik

TeleKræftværket –
et forskningsprojekt Rigshospitalet, afsnit 5073
der skaber en app- Blegdamsvej 9
løsning for unge
2100 København Ø
kræftpatienter
tilknyttet

Hvad donation eller
tilskud ydes til?
(Angiv type aktivitet,
projekt, udstyr, enhed el.
lign.)

Formål
(Det faglige/
videnskabelige formål)

Donationen tildeles med
henblik på at undersøge
sygdoms- og
behandlingsrelaterede
erfaringer hos patienter
med RA. (fra 2015 - 2016)
Rejseudgifter vedr.
udlandsophold af 6
måneders varighed på
National cancer Institute
(NCI) i Washington, USA.
Opholdet er en del af et
stort dansk
lægevidenskabeligt
projekt ”MicroRNA
biomarkers2016
in blood
DAREMUS
Prizefor
Forskning i MS

Undersøgelsen vil give
detaljeret information
vedr. bekymringer
oplevet af RA patienter.
Den nye indsigt vedr.
patienternes perspektiv
Formålet med projektet e
r at udvikle metoder, som
med udgangspunkt i den
nyeste teknologi og viden
fokuserer på at forbedre
sygdomsforløbet hos og b
ehandlingen af patienter
med kræft i galdevejene (
kolangiokarcinom).
Støtte til forskning i
Mutiple sclerose

Projektet handler om
udviklingen af appløsningen gennem et cocreation-forløb (en
workshop)

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

Beløb
Naturalier
(Angiv den
Tidshorison
(Beskriv
finansielle
t
omfang,
bevillingsstørrelse i
(Hvis muligt)
indhold og
kr. Beløb op til
anslået værdi)
5.000 kr. er
2016 kr.
150.000,00 N/A

2016 kr.

50.000,00 NA

2016 kr.

50.000,00 N/A

2016 kr.

25.000,00 N/A

The Danish Multiple Scleroseregistret
Sclerosis Registry
Rigshospitalet
afsn. 7801
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Reproductive issues in
multiple sclerosis. A
nationwide populationbased Danish study

Development and
implementation of
IPF registry in
Denmark

Vejle Sygehus, SLB
Medicinsk afdeling
Kabbeltoft 25
7100 Vejle

Videreudvikling og
implementering af
lungefibrose register så
det kan blive nationalt.

Correlation of cells
of the immune
system with clinical
outcome

Vejle Sygehus
Onkologisk afdeling
Kabbeltoft 25
7100 Vejle

Epidemologisk
lungefibrose
register

Vejle Sygehus, SLB
Medicinsk afdeling
Kabbeltoft 25
7100 Vejle

PhD projekt "Early Gentofte Hospital
Diagnosis of
Lungemedicinsk Afdeling Y
Pulmonary Fibrosis" Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

At undersøge fertiliteten
hos danske patienter
med MS sammenlignet
med en matchet gruppe
af personer uden MS. Det
ønskes at undersøge
Udvikling af, og national
implementering af
DANSK LUNGEFIBROSE
REGISTER.

2016 kr.

175.000,00 N/A

2016 kr.

100.500,00 N/A

Videnskabeligt projekt

PhD-projektet Immunological
Biomarkers in Ovarian
Cancer.

2016 kr.

150.000,00 N/A

Epidemologisk
lungefibrose register
projekt

Vurdere nuværende
klinisk praksis via
nationale register og
diskutere fremtidig
national strategi indenfor
Støtte til 3 årligt PhD
projekt indenfor
Ideopatisk Pulmonal
Fibrose (IPF) fra 20152018

2016 kr.

136.050,00 N/A

2016 kr.

500.000,00 N/A

PhD Projekt, ”Early
Diagnosis of Pulmonary
Fibrosis”.

