Lad din arv støtte de mange patienter,
der lever med en kronisk sygdom eller handicap.
Lad din arv støtte de mange patienter der lever med en kronisk sygdom eller handicap.
Betænker du Patient in Focus i dit testamente, giver du viden, omsorg og vejledning til
patienter, som har brug for hjælp.

Patient in Focus er alle patienters stemme.
Patienter har brug for vidensdeling og redskaber i særlig høj kvalitet med pålidelig og
patientvenlig information med det formål at styrke livskvalitet i Danmark. Hvis
patienter får hjælp med at finde formål under de nye levevilkår igennem bedre
forståelse af deres muligheder og rettigheder, kan den invalidering og ensomhed, der
tit medfølger, forebygges.
Patient in Focus tilbyder patientuddannelse og vidensdeling. Igennem rådgivning og
læring samt et stærkt patientfællesskab, vil patienter vil være i stand til at skabe værdi
i egen sygdomsforløb.
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Vi vil give patienter troen på sig selv og fremtiden. Vi arbejder både for patienterne og
for pårørende til kronisk syge og handicappede.
Vores arbejde omfatter blandt andet at vi:
➢ Hjælp til selv-hjælp
➢ Rådgiver medicinalindustrien, Universiteter, sygehuse m.fl. om patientinddragelse
og kliniske forsøg
➢ Arbejder for en vidensdeling igennem rådgivning
➢ Tager HELE patienten ind i fokus
Alt dette kan vi ikke gøre uden den økonomiske støtte og hjælp, som der gives
til foreningen i testamenter og gaver.
Hvorfor oprette testamente?
Med et testamente er du juridisk sikker på, at din arv bliver fordelt efter dit ønske, når
den tid kommer. Ifølge den danske arvelov er der regler for, hvor meget dine arvinger
skal tildeles og derved også, hvor meget du frit kan vælge at testamentere til andre.
Afhængigt af om du har arvinger, kan du vælge, om du vil testamentere hele, dele
eller et fast beløb af din arv til Patient in Focus.
Opretter du ikke et testamente, vil din arv gå ubeskåret til din familie eller til staten,
hvis du ikke har nogen arvinger. Man kan altid ændre sit testamente, hvis man
kommer på andre tanker. Din arv hjælper mennesker med en fysisk, psykisk eller
mental lidelse.
Arv og testamente er et meget vigtigt fundament for vores arbejde. Arv udgør årligt
mere end halvdelen af de indsamlede midler, som Patient in Focus kan bruge til det
vigtige arbejde for alle patienter.
Patient in Focus er fritaget for at betale boafgift til staten. Det betyder, at hele beløbet,
du tilgodeser Patient in Focus, vil gå til foreningens arbejde for patientuddannelser og
hjælp til selv-hjælp. Alle beløb uanset størrelse gør en forskel.
Du kan også hjælpe Patient in Focus er afhængig af bidrag fra mennesker med et stort
hjerte for medmenneskeligheden og for andre der har ondt i livet.
Gaver og anden økonomisk støtte modtages altid med en stor tak ♥
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Gennem dit testamente kan du hjælpe med at sikre, at Patient in Focus kan øge viden
for patienter og deres pårørende.
Patient in Focus har dygtige medarbejdere og engagerede frivillige, der sikrer den
bedste viden for livet med en kronisk sygdom. Patient in Focus forsøger altid at holde
omkostningerne nede, så mest muligt går til patienterne.
Råd og vejledning
Vil du vide mere om, hvordan du kan betænke Patient in Focus i dit testamente, kan
du ringe eller skrive til Lisbeth Oxholm Snede på e-mail: los@patientinfocus.dk eller
telefon 3066 7377 mellem kl. 10-15, dog er fredag lukket.
Hun forklarer gerne om mulighederne og hjælper med det praktiske såsom
advokatbistand. Du kan selv vælge, om du vil bruge din egen advokat eller en advokat
efter Patient in Focus anvisning.
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