
Indberettende 
virksomhed  

Overskrift på 
donation eller 
tilskud  
 
(Navn på 
projekt, aktivitet, 
udstyr eller 
enhed, som 
støttes) 

Navn(e) på 
hospital og/eller 
afdeling(er) 
 
(Som håndterer 
aktiviteten, 
projektet, udstyret 
eller enheden) 

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

Formål 
 
(Det faglige/ 
videnskabelige 
formål) 

Tidshorisont  
 
(Hvis muligt) 

Beløb 
 
(Angiv den 
finansielle 
bevillingsstørrelse 
i kr. 
Beløb op til 5.000 
kr. er omfattet af 
bagatelgrænsen) 

Naturalier  
 
(Beskriv omfang, 
indhold og anslået 
værdi) 

Biogen 
(Denmark) A/S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Undervisning i 
Graviditet og 
Neurologiske 
sygdomme – 
med særlig fokus 
på MS (Multiple 
Sklerose) 
 
 
 

Neurologisk 
afdeling på 
Aalborg 
Universitetshospit
al 

Støtte til 
undervisning med 
udenlandsk 
underviser 

Undervisning/op
datering af 
personalet på 
neurologisk 
afdeling indenfor 
graviditet/MS 

31 august 2018 DKK 19.353 N/A 

JC Virus Test  
 
 
 

Århus 
Universitetshospit
al 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Nordsjællands 
Hospital 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Odense 
Universitetshospit
al 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 



JC Virus Test  Rigshospitalet Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Holstebro Sygehus Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Sydvestjysk 
Sygehus 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Sjællands 
Universitetshospit
al, Roskilde 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Sygehus 
Sønderjylland, 
Sønderborg 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Vejle Sygehus Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 



behandling med 
natalizumab 

JC Virus Test  Regionshospitalet 
Viborg 

Test af JC Virus 
hos patienter der 
overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 
natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 
test samt 
forsendelsesomko
stninger 

JC Virus Test  Aalborg 
Universitetshospit

al 

Test af JC Virus 
hos patienter der 

overvejes igangsat 
med natalizumab, 
eller allerede er i 
behandling med 

natalizumab 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2018 N/A Biogen dækker 
omkostninger til 

test samt 
forsendelsesomko

stninger 

 


