Donationskontrakt

København NV
(here�er kaldet ”Organisa�onen”) (here�er i fællesskab benævnt ”Parterne”) er der
indgået følgende a�ale om samarbejde.
Formål
Formålet med dona�onskontrakten er er at stø�e Neurologisk afdeling med ﬁnansiering
af projektet med
Parkinson
(SPA). Projektetsformål
at
at undersøge eﬀekten af
evaluering af pa�enter med Parkinsons
på i forvejen deﬁnerede �der baseret på det samlede forløb og
er ua�ængig af øvrigt samarbejde med AbbVie.
Parternes rolle
Virksomheden forpligter sig med nærværende kontrakt at yde en donation i form af økonomisk støtte
til Bispebjerg Hospitals Neurologiske afdeling.
Organisationen forpligter sig med nærværende kontrakt til i aftaleperioden at drive projektet ved at
stille egen arbejdskraft og lokaler til rådighed.

Tidsramme
hvis nærmere formål og omfang er beskrevet i Formål og Parternes rolle
skal afvikles på Bispebjerghospital i perioden december 2017 �l december 2018.
Parternes re�gheder og forpligtelser i henhold �l nærværende kontrakt løber fra
den den dag parterne har underskrevet dona�onskontrakten og ind�l kontraktens forpligtelser
er opfyldt, medmindre andet udtrykkeligt er a�alt.
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Parter
Mellem AbbVie A/S
Emdrupvej 28 C
2100 København Ø
(here�er kaldet ”Virksomheden”)
og medundertegnede

Finansiel ydelse
Virksomhedens finansielle ydelse i henhold til nærværende kontrakt udgør et beløb på
kr. 50.000. Beløbet er momsfritaget. Den finansielle ydelse skal anvendes til dækning af
udgifter til gennemførelse af kvalitetssikrings SPA projekt.
Det donerede beløb skal anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål og kan
således ikke bruges til opfyldelse af andre projekter.

Anvendelse af Virksomhedens/Organisationens logo
Såvel Virksomhed som Organisation skal indhente et skriftligt samtykke fra den anden part
inden Virksomhedens/Organisationens logo kan benyttes offentligt.
Uafhængighed og habilitet
Parterne erklærer ved sin underskrift, at det står Organisationen frit at samarbejde med
flere lægemiddelvirksomheder, ligesom Virksomheden har mulighed for at samarbejde
med én eller flere organisationer. Parterne erklærer samtidig, at der ikke i samarbejdet
stilles krav om eneret i forhold til konkrete produkt- eller terapiområder.
Virksomheden erklærer ved sin underskrift af nærværende kontrakt ikke at stille
betingelser for organisationens faglige og interessepolitiske standpunkter.
Virksomheden erklærer ved sin underskrift ikke at have et tillidshverv i Organisationen, der
har betydning for nærværende kontrakt.

1

Bekendtgørelse om reklame for lægemidler mv. nr. 1153 af 22. oktober 2014, § 21
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Offentliggørelse
Denne aftale offentliggøres i overensstemmelse med LIF’s etiske retningslinier –
se supplerende information nedenfor. Skal være mindst 2 år fra startdato
vedrørende hospitaler.

Misligholdelse
Såfremt en af Parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende kontrakt,
kan den ikke misligholdende part ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Den ikke
misligholdende part er i øvrigt berettiget til at bringe andre efter dansk ret til rådighed
stående misligholdelsesbeføjelser til anvendelse, herunder retten til at kræve erstatning,
uanset om aftalen ophæves.
Lovvalg
Nærværende kontrakt er i enhver henseende underlagt dansk ret.
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Konfliktløsning
Såfremt tvister ikke kan bilægges igennem mægling, skal disse indbringes for Sø- og
Handelsretten i København.
Underskrift

København, dato

København, dato

Christina Jeppesen
Direktør
AbbVie A/S
___________________________

Kristian Antonsen
Vicedirektør
Bispebjerg Hospital
_________________________
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Information til offentligørelse ved donation og økonomisk tilskud til hospitaler /
hospitalsafdelinger

Informa�onskrav
Dato for oﬀentliggørelse på hjemmeside

Informa�onsindhold
1. dec. 2017

Tidligste dato for �ernelse af informa�oner
på AbbVies hjemmeside er 2 år e�er
oﬀentliggørelse.

1. dec. 2019

(Navn på projekt, ak�vitet, udstyr eller
enhed, som stø�es)

(Som håndterer ak�viteten, projektet,
udstyret eller enheden)

Kvalitetssikringsprojekt med �tlen;
Structuralized Parkinson Approach (SPA)

Bispebjerg hospital
Neurologisk afdeling
Kvalitetsikringsprojekt

(Angiv type ak�vitet, projekt, udstyr, enhed
el.lign.)
Formål

Formålet med projektet er, at undersøge eﬀekten af
en systema�sk evaluering af pa�enter med
Parkinsons syges sygdomsforløb, på i forvejen
deﬁnerede �der, baseret på det samlede forløb og
medicinforbrug (Time-out).

Tidshorisont
(Kun hvis muligt)

1. Dec.2017 �l 1. dec. 2018

Beløb
(Angiv den ﬁnansielle bevillingsstørrelse i
kr.)

50.000 kr

Naturalier

Ikke relevant
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I henhold til LIF’s code on transparency of industry donations and grants to hospitals, skal
følgende offentliggøres på AbbVie.dk fra indgåelse af aftalen og 2 år frem:

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Kristian Antonsen

PID: 9208-2002-2-562117474803
Tidspunkt for underskrift: 18-12-2017 kl.: 13:07:15
Underskrevet med NemID

PID: 9208-2002-2-977123219683
Tidspunkt for underskrift: 27-12-2017 kl.: 13:04:05
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.
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Christina Dyreborg Jeppesen

