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ENLI-tilsluttede virksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2022 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
JC Virus Test 
 
 

Nordsjællands 
Hospital – 
Hillerød, 
Neurologisk 
Afdeling 
 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

 

 
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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

 
JC Virus Test 
 
 

Odense 
Universitetshospit
al, Neurologisk 
Afdeling 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

 
JC Virus Test 
 
 
 

 

Rigshospitalet, 
Neurologisk 
Afdeling på 
Blegdamsvej 9 
2100 København 
Ø, og Valdemar 

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

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 
 
 

Hele 2022 N/A 
 
 
 
 

 

Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 
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Hansens Vej 1-23, 
2600 Glostrup 

behandling med 
natalizumab 

 
JC Virus Test 
 
 

Aalborg 
Universitetshospit
al, Neurologisk 
Afdeling, MS 
Ambulatorium 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

 
JC Virus Test 
 

 

Sydvestjysk 
Sygehus, 

Neurologisk 
Afdeling, Esbjerg 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

  
JC Virus Test 
 

 

Sjællands 
Universitetshospit

al, Neurologisk 
Afdeling, 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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

  
JC Virus Test 
 

 

Regionshospitalet 
Holstebro 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

  
JC Virus Test 
 

 

Sygehus 
Sønderjylland 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

  
JC Virus Test 
 

 

Kolding Sygehus Test af JC Virus 
hos patienter der 

overvejes igangsat 
med natalizumab, 

Afklare JCV sero 
status hos 
patienten 

Hele 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 
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eller allerede er i 
behandling med 

natalizumab 
  

JC Virus Test 
 

 

Regionshospitalet 
Viborg, HEM, 

Neurologi 

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 2022 N/A Kendes først ved 
udgangen af 
kalenderåret 

 

 


