Samarbejdsaftale ”Voices of HS – awareness-video med Neel”
1. Parter
Mellem undertegnede
AbbVie
Emdrupvej 28 C
2100 København Ø

og
medundertegnede
Patientforeningen HS Danmark
Holmevej 24
2860 Søborg
(herefter kaldet ”Organisationen”)
(herefter i fællesskab benævnt ”Parterne”)
er der indgået følgende aftale om samarbejde.

2. Samarbejdsaftalens formål
Patientforeningen HS Danmark blev i 2014 inviteret til at deltage i et disease awareness
initiativ under navnet ’Voices of HS’.
Formålet med ’Voices of HS’ var og er at skabe awareness omkring HS ved at HS-patienter
fra en række forskellige lande, ved hjælp af videoindslag, fortæller, hvordan det er at leve
med sygdommen HS.
Sygdommen HS er i dag stadig yderst tabuiseret og hemmelige. Mange behandlere kender
ikke sygdommen i tilstrækkelig gad, og de mennesker der lider af HS, går ofte rundt i årevis
uden at få stillet den rigtige diagnose.
I Voices of HS fortæller ni patienter fra en række forskellige lande, hvordan det er at leve
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(herefter kaldet ”Virksomheden”)

med HS. Patienterne har selv filmet deres fortællinger, som derefter er blivet klippet
sammen og uploadet på hjemmesiden Voices of HS.
Neel De Place, er den danske repræsentant i projektetet, og har i den forbindelse
produceret en video om livet med HS. Video med Neel er fra 2014. Med denne kontrakt
giver Neel De Place og HS Danmark AbbVie mulighed for at genbruge videoen i forbindelse
med Awareness aktiviteter i 2018 og 2019 og 2020.
3. Samarbejdsprojektets navn

4. Parternes rolle i samarbejdet
Virksomheden forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at
benytte awareness-videoen til at styrke indsatsen rettet mod at løfte kendskabet til HS
bland patienter og pårørende.
Organisationen og Neel de Place forpligter sig til, at awareness-videoen med Neel De Place
kan blive brugt på Voices of HS, hvor den kan deles på de sociale medier med henblik på at
øget awareness omkring HS.
Neel De Place har til enhver tid mulighed for at få videoen fjernet fra Vorices of HS.

5. Samtykke
Ved at underskrive denne kontrakt, giver Neel De Place AbbVie lov til at anvende
awarenessvideo på Voices of HS online-platform.
Neel De Place har til enhver tid har ret til at bede AbbVie om at fjerne videoindslaget fra
Voices og HS-platformen.
Dine videoklip vil blive brugt på Voices of HS så længe den særlige ’Voices of HS-disease
awareness indsats’ kører. Videoklipet må ikke omhandle behandling, medicinering og må
ikke anprise udvalgte produkter.
6. Tidsramme
Samarbejdet, hvis nærmere formål og omfang er beskrevet i pkt. 2 og 4, skal afvikles i
perioden 30. maj 2018 – 30. maj 2020. Parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til
nærværende samarbejdsaftale løber fra 30. maj og indtil samarbejdsaftalens forpligtelser er
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Samarbejdsprojektets navn er ”Voices of HS – awareness-video med Neel”

opfyldt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
7. Finansiel ydelse
Videoen blev optaget og redigeret tilbage i 2014 og virksomhedens finansielle ydelse i
henhold til nærværende samarbejdsaftale udgør et beløb på 0 kr.
8. Ikke-finansiel ydelse

9. Offentliggørelse
Nærværende samarbejdsaftale er offentligt tilgængelig på Virksomhedens hjemmeside
abbvie.dk frem til 30. november 2020.
For at opfylde lovgivningen 1 skal organisationen på sin hjemmeside offentliggøre den
økonomiske fordel, herunder økonomiske sponsorater (pengebeløb) og naturalier, som
organisationen har modtaget fra virksomheden.
Oplysningerne skal gøres tilgængelige på organisationens hjemmeside senest 1 måned efter,
at aftalen er underskrevet. Oplysningerne skal være tilgængelige på hjemmesiden i mindst
to år.

10. Anvendelse af Organisationens logo
Organisationen accepterer ikke, at Virksomheden anvender Organisationens logo eller navn,
eller på anden måde anvender samarbejdet med Organisationen.

11. 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
en 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 samarbejdsaftale ikke at stille
betingelser for organisationens faglige og interessepolitiske standpunkter.

1

Bekendtgørelse om reklame for lægemidler mv. nr. 1153 af 22. oktober 2014, § 21
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Virksomhedens ikke-finansielle ydelse udgør ligeledes 0 kr.

Virksomheden erklærer ved sin underskrift ikke at have et tillidshverv i Organisationen, der
har betydning for nærværende samarbejdsaftale.

12. Misligholdelse

13. Lovvalg
Nærværende samarbejdsaftale er i enhver henseende underlagt dansk ret.

14. Konfliktløsning
Såfremt tvister ikke kan bilægges igennem mægling, skal disse indbringes for Sø- og
Handelsretten i København.

15. Underskrift
Ringsted, d.

Søborg, d.

______________________________
Neel De Place

_____________________________
Bente Villumsen
Formand, Patientforeningen HS Danmark

København, d.

___________________________
Signe Coquelle
Director, Immunology
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Såfremt en af Parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende
samarbejdsaftale, kan den ikke misligholdende part ophæve samarbejdsaftalen 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.
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