ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2018
Indberettende
virksomhed

Roche

Overskrift på
donation eller
tilskud

Navn(e) på hospital og/eller
afdeling(er)

Hvad donation eller tilskud
ydes til

Formål

Tidshorisont

Beløb

Naturalier

(Det faglige/
(Hvis muligt)
videnskabelige formål)

(Angiv den
(Beskriv omfang , indhold og
finansielle
anslået værdi)
bevillingsstørrelse i
kr. Beløb op til
5000kr. Er omfattet
af bagatelgrænsen

(Som håndterer aktiviteten, projektet,
(Navn på projekt,
udstyret eller enheden)
aktivitet, udstyr eller
enhed, som støttes)

(Angiv type aktivitet, projekt,
udstyr, enhed el. lign.)

Donation til
registerundersøgelse
af Laryngeal
Papillomatosis

Donationen tildeles med
henblik på udførelsen af en
retrospektiv opgørelse af
incidens af laryngeal
papillomastose og
spørgeskema undersøgelse af
livskvalitet blandt patienter
med denne lidelse.

at kortlægge incidens 2018
og undersøgelse af
livskvalitet som følge
af stemmehandikap
hos patienter med
larungeal
papillomatose

kr.

30.000,00 n/a

PhD Projekt, ”Early Gentofte Hospital
Diagnosis of
Lungemedicinsk Afdeling Y
Pulmonary Fibrosis”. Kildegårdsvej 28
2900 Hellerup

PhD Projekt, ”Early Diagnosis
of Pulmonary Fibrosis”.

Støtte til 3 årligt PhD 2015-2018
projekt indenfor
Ideopatisk Pulmonal
Fibrose (IPF) fra 20152018

kr.

550.000,00 n/a

Oncology Analysis
Server

Department of Clinical Biochemistry
University Hospital of Aarhus
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Udstyr: Oncology Analysis
Dette vil gøre det
2018
Server; FortiGate 50E (Firewall) muligt at studere
og COBAS Link 2
effekten af patienters
behandling samt
opspore når
behandling ikke
længere virker.

kr.

201.156,70 n/a

Single molecule
array (SIMOA).

Rigshospitalet, Københavns Universitet
Dansk Multiple Sclerose Center
Neurologisk klinik, afsnit 2082
Sellebjerg
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

etablere og validere SIMOA

kr.

300.000,00 N/A

Rigshospitalet, F 2071
Department of Oto-Rhino-Laryngology,
Head and Neck Surgery.
Blegdamsvej 9B
2100 Copenhagen

støtte Dansk Multiple
Sclerose Center med
at etablere og validere
SIMOA metoden for
derefter at tilbyde
målingen som rutine
for alle danske
sclerose klinikker

2018

Fra vugge til voksen Haemopilia Centre Rigshospitalet
Department 5002
Copenhagen University Hospital
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen East

etablering af patientskole for
børn med Hæmofili og deres
forældre

Projektets
2018
overordnede formål er
at øge viden,
opmærksomhed,
ansvar og tryghed, for
familier med et eller
flere børn med
hæmofili på en
systematisk og
alderssvarende måde.

kr.

50.000,00 N/A

Stråleinduceret
hjerneskader –
avanceret MR
skanning

undersøge om man kan bruge
specifikke MR parametre til at
forudsige senfølger af
strålebehandling mod hjernen.

Dette gøres ved at
2018
analysere relation af
en række MR
parametre (APT-CEST,
perfusion og diffusion)
til ændringer i
patienternes
neurokognitive
funktion og
stråledosis. Desuden
ønsker vi at
undersøge, om APOEe4 er en genetisk
risikofaktor for
udvikling af
neurokognitive
senfølger.

kr.

131.696,81 N/A

Aarhus Universitets Hospital
Onkologisk afd. Bygning 5, 2 sal
Nørrebrogade 44
8000 Aarhus C

Register baseret
studie

Rigshospitalet
et register baseret studie af
Dansk Multipel Sclerose Register, Dansk graviditet og fødsler hos
Multiple Sclerose Center
personer med multiple sclerose
Neurologisk klinik, afsnit 2082
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Forskningsprofessor Odense Universitetshospital
at
Lungemedicinsk afdeling
Syddansk Center for Interstitielle
Lungesygdomme (SCILS)
Kløvervænget 2, Indgang 87-88
5000 Odense C

Forskningsprofessorat til Jesper
Rømhild Davidsen, Leder af
SCILS. Støtten skal bruges til
forskning i tidlig diagnostik af
ILS, udbredelse af viden hos
praktiserende læger,
speciallæger og andre
afdelinger + regionens andre
hospitaler.

at undersøge antallet 2018
af graviditeter og
fødsler sammenlignet
med en gruppe af
personer uden MS.
Ansøgningen er en
udvidelse af en
tideligere ansøgning
(2016). Pga.
implementeringen af
GDPR er der opstået
en betydelig
forsinkelse vedr.
godkendelser fra
relevante registre og
dermed også en
forsinkelse i linking af
data (etablering af
datasæt, statistisk
modellering og
analyser)

kr.

50.000,00 N/A

med henblik på
2018
diagnostik, henvisning
og behandling på
SCILS

kr.

490.000,00 N/A

MS
Scleroseforeningen
akupunktur/Floodlig v/ Lasse Skovgaard, afdelingschef, PhD ht projekt
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 2018
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.

kr.

300.000,00 N/A

