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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
Diabetesförening Skåne län

Beskrivning av stöd
Typ av stöd
Diabetestinget är ett årligt återkommande möte där diabetesvården i Skåne diskuteras
utifrån professionens och politikernas perspektiv.
Ekonomiskt stöd

Diabetesförening Västra
Götaland

Diabetestinget är ett årligt återkommande möte där diabetesvården i Västra Götaland
diskuteras utifrån professionens och politikernas perspektiv.

Valuta

Summa

SEK

20,750
Totalt

Ekonomiskt stöd

SEK

20,750
3,700

Totalt
Psoriasisförbundet Västra
Götaland

Psoriasistinget 2019 var ett möte som vände sig till de som arbetar med Psoriasis,
psoriasisorganisationer, allmänhet och politiker i region Västra Götaland. På mötet
diskuterades Psoriasisvården i Västra Götaland utifrån professionens och politikernas
perspektiv.

Ekonomiskt stöd

SEK

3,700
7,964

Totalt
Svenska Diabetesförbundet

Svenska Diabetesförbundets ordförande gav patientperspektivet på hur det är att få
hypoglykemier (och rädslan för att få dem) på ett internt samt ett externt möte.

Ekonomiskt stöd

SEK

9,120
Totalt

1/2

7,964

9,120
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Internationellt stöd till Europeisk organisation Sverige
Mottagarens namn
IFPA - Int Fed of Psoriasis
Associations

Beskrivning av stöd

Typ av stöd

Valuta

Summa

Global medlemsavgift 2019

Ekonomiskt stöd

SEK

750,090
Totalt

2/2

750,090

