Dansk Cøliaki Forening

Sammen kan vi gøre
en forskel!
Politik for eksternt samarbejde og partnerskaber

VI HAR BRUG FOR ANDRE – SAMMEN KAN VI GØRE EN FORSKEL!
Dansk Cøliaki Forening (DCF) er en patientorganisation, der siden 1979 har arbejdet med at
forbedre vilkårene for personer med cøliaki og dermatitis herpetiformis (DH). Vores vision er, at
det skal være nemt at leve godt med cøliaki og DH.
Vores mission er at fremme diagnosticering og behandling af cøliaki og DH, samt at skabe bedst
mulige forudsætninger for at personer, hvis helbred er afhængigt af en livslang glutenfri diæt, skal
kunne opleve høj livskvalitet på lige fod med andre. Vi har fire overordnede målsætninger:
→
→
→
→

Tidlig og sikker diagnosticering samt bedre vejledning og opfølgning i sundhedsvæsenet.
Empowerment og sygdomsmestring.
Tryg og tilgængelig mad for alle – uafhængig af alder, hvor man bor og privatøkonomi.
At fremme ny viden samt at højne kendskabsniveauet til cøliaki samt til symptomer og
behandling blandt fagpersoner i sundhedsvæsenet, i skoler og institutioner, i
fødevarebranchen samt i samfundet generelt.

Som et led i dette omfattende arbejde har vi brug for at samarbejde med andre foreninger,
organisationer og det private erhvervsliv. Vi samarbejder med organisationer og virksomheder,
som deler vores værdier og vores ønske om at skabe de bedste mulige forudsætninger for at
mennesker med cøliaki og DH skal kunne leve et godt liv, på lige fod med andre. Samarbejde kan
have forskellige former og indhold, men fælles for dem er, at de er til gavn for vores sag, vores
organisation og medlemmer.
Formål med politikken
Formålet med politikken er at sikre, dels at samarbejde mellem DCF og virksomheder sker på en
ansvarlig og meningsfuld måde, dels at aktiviteterne gennemføres på en måde, således at
parternes gensidige uafhængighed ikke sættes i spil eller, at der ikke opstår tvivlsmål ud fra
juridiske eller etiske perspektiv. Politikken fastslår endvidere DCF’s forudsætninger ved forskellige
former for samarbejde og partnerskaber.
Forudsætninger for samarbejde og partnerskaber
 Et samarbejde må aldrig begrænse foreningens mulighed for at kritisere organisationer,
virksomheder eller politikere, som træffer beslutninger, der er i konflikt med vores vision,
mission og værdigrundlag.
 Et samarbejdet må ikke påvirke parternes indbyrdes uafhængighed eller den kvalitet og
troværdighed, som DCF står for.
 En virksomhed eller anden organisation må aldrig påvirke de informationsmaterialer, som DCF
udgiver.
 DCF samarbejder ikke med virksomheder og organisationer, hvis produkter, tjenester eller
handlinger modvirker vores vision, mission og overordnede målsætninger.
 DCF må aldrig medvirke i ulovlig virksomhed.
 For samtlige samarbejder skal der tegnes aftaler, som regulerer begge parters forpligtigelser.
Ved samarbejde af mindre karakter er dog en skriftlig overenskomst tilstrækkelig. Aftaler og
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overenskomster mellem DCF og virksomheder skal altid være skriftlige og være tilgængelige
for tredjeparter.
Inden et samarbejde indledes, skal det godkendes af DCF’s forretningsudvalg og underskrives
af DCF’s sekretariatsleder. Større samarbejdsprojekter, der overskrider 100.000 kroner skal
drøftes af bestyrelsen og underskrives af DCF’s formand.

STRATEGISKE VALG OG VURDERING AF PARTNEREN
DCF har et stigende fokus på, hvordan vi skaber bedst mulige vilkår for personer, der ikke kan tåle
gluten, og jo flere midler vi har at arbejde med, jo længere kan vi komme med vores sag. Det
vigtigste er dog, at samarbejdet bygger på en naturlig relation mellem ”sagen” og virksomheden.
Ved samarbejde skal DCF’s overordnede målsætninger tages i betragtning og – når det er muligt –
anvendes.
Kriterier for vurdering
DCF skal i forbindelse med at et samarbejde med en forening, en virksomhed eller en anden
organisation initieres, vurdere muligheder og risici ved samarbejdet:
 Virksomhedens profil i forhold til DCF’s sag.
 Virksomhedens portefølje af produkter og ydelser, der bidrager til DCF’s sag.
 Virksomhedsansvar tilslutning til Crossed Grain Symbolet i Danmark.
 Om virksomheden tager et særligt ansvar ud over, hvor konkurrenterne ligger.
Ved flerårigt samarbejde og partnerskab sker denne vurdering på årlig basis.
Særligt ved samarbejde med lægemiddelsindustrien og medicoindustrien
Ved samarbejde med eller donationer fra lægemiddel- og medicoindustrien skal DCF sikre fuld
åbenhed og uafhængighed. For samarbejde med og donationer fra lægemiddelsindustrien og
medicoindustrien gælder ud over de generelle forudsætninger følgende:
 Samarbejdspartnerne skal være tilsluttet Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens
patientforeningskodeks.
 Fuld åbenhed omkring omfanget og karakteren af samarbejdet.
 Direkte og indirekte støtte fra lægemiddelsindustrien og medicoindustrien skal fremgå af DCF’s
regnskab/årsrapport eller af andet offentlig tilgængeligt dokument.
 Indgåede samarbejdsaftaler og overenskomster skal være tilgængelige på DCF’s hjemmeside.
Dog med undtagelse af oplysninger, som af forskningsmæssige årsager og/eller af
konkurrencehensyn ikke er mulige at offentliggøre.
 Direkte og indirekte støtte må ikke kunne kobles sammen med driftsaktiviteter og direkte
rådgivning, hvor støtten kan skabe mistillid til uafhængigheden af DCF’s budskaber.
 Direkte støtte fra lægemiddelsindustrien og medicoindustrien må ikke overstige fem procent
af det samlede driftsbudget. Det vurderes, at støtte under fem procent ikke vil kompromittere
vores uafhængighed.
 Støtte skal – hvis muligt, spredes på flere aktører fra industrien.
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Vi siger også nej tak!
Vi takker nej til samarbejde eller afbryder et samarbejde, hvis:
 Virksomhedens profil ændrer sig og bliver uforenlig med DCF’s sag.
 Virksomheden agerer i strid med samarbejdsaftalen.
 Virksomheden bliver associeret eller involveret i sager, som kan skade DCF’s omdømme, bryde
med forudsætninger i aftalen eller på anden måde modarbejde DCF’s sag.
 Virksomheden ikke giver tilgang til nødvendig information, som kan afgøre, om der foreligger
opførsel eller forhold, som kan være i strid med samarbejdsaftalen.
 Virksomheden overtræder dansk lovgivning.
DCF er en uafhængig medlemsorganisation og vil aldrig kompromittere vores sag fordi vi har et
samarbejde med en virksomhed eller anden organisation.
SAMARBEJDE MED FORENINGER OG ANDRE ORGANISATIONER
Samarbejde med foreninger
DCF samarbejder med andre foreninger og organisationer, når samarbejdes skønnes at fremme
vores sag, vores medlemmer eller vores forening og dens målsætninger. DCF kan indgå i netværk
og paraplyorganisationer samt drive aktiviteter og virksomhed sammen med andre foreninger og
organisationer.
Samarbejde med myndigheder og anden offentlig virksomhed
DCF samarbejder med myndigheder og anden offentlig virksomhed på lokal, regional og national
niveau. Dette gør at vores synspunkter og holdninger kan føres frem og giver os mulighed for at
påvirke vigtige beslutninger, som har betydning for foreningen, vores medlemmer og vores
mission og overordnede målsætninger. Samarbejdet kan være af skiftende art og omfang og kan
bestå af alt fra dialog og samråd til fælles projekter.
Samarbejde med erhvervslivet
DCF samarbejder med virksomheder, som kan være med til at fremme vores sag, vores forening
og dens målsætninger eller skabe fordele for vores medlemmer. Samarbejdet kan være af
skiftende art og omfang og kan fx bestå af direkte eller indirekte støtte i form af økonomiske
midler, uddannelse eller rådgivning eller omhandle samarbejde omkring udbud og sikkerhed i
forhold til fødevarer. Endvidere samarbejder DCF med virksomheder om licensregistrering af
Crossed Grain Symbolet i Danmark.
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