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INDIVIDUELL OFFENTLIGGJØRING -én linje per helsepersonell (dvs. alle verdioverføringer for én enkelt helsemedarbeider i løpet av et år summeres: spesifisering er tilgjengelig bare på forespørsel fra den enkelte mottager eller
vedkommende offentlige myndighet)

Berre, Frode ELVERUM Norge Kirkeveien 31  7000,00  7000,00

Ellingsen,
Michelle Berge

BERGEN Norge
Jonas Lies vei
65

 5000,00  5000,00

Favang, Merete BERGEN Norge
Jonas Lies vei
65

 5000,00  5000,00

Gutsveen, Reidun
Steinrud

BERGEN Norge
Jonas Lies vei
65

 1500,00  1500,00

Salomon, Inger
Johanne
Salomonsen

BERGEN Norge
Jonas Lies vei
65

 1500,00  1500,00

ANNET, ikke inkludert over - hvis informasjon ikke kan offentliggjøres individuelt av juridiske hensyn

Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere - Art 3.02

Antall samlet offentliggjorte mottagere - Art 3.02

% av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere
- Art 3.02
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INDIVIDUELL OFFENTLIGGJØRING - én linje per helseorganisasjon (dvs. alle verdioverføringer for én enkelt helseorganisasjon i løpet av et år summeres: spesifisering er tilgjengelig bare på forespørsel fra den enkelte mottager
eller vedkommende offentlige myndighet)

Drammen
Hudlegesenter AS

DRAMMEN Norge
Nedre Storgate
13

 13000,00

Follo
Hudlegekontor

TROLLÅSEN Norge Trollåsveien 25  10000,00

Hudlege Katarina
Zak Stangeland

STAVANGER Norge Solheimveien 12  12000,00  165,00

Nesehelse Sverre
Steinsvåg

KRISTIANSAND S Norge Kristins vei 9  1350,00  24000,00  9648,00

Norsk
sykepleierforbun
d

OSLO Norge Tollbugata 22  10000,00

Oslo univ
sykehus HF
Rikshospitalet -
Hud avdeling

OSLO Norge
Sognsvannsveien
20

 30000,00

Osteopro AS OSLO Norge Framnesveien 12  24500,00  175,00

Rustad Gård
Harriet Akre

OSLO Norge Borgenveien 29 B  10000,00

Vibeke Ø.
Landaas
Ernæringsfysiolo
g

OSLO Norge Mikjelsbakken 7a  5000,00
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INDIVIDUELL OFFENTLIGGJØRING - én linje per helseorganisasjon (dvs. alle verdioverføringer for én enkelt helseorganisasjon i løpet av et år summeres: spesifisering er tilgjengelig bare på forespørsel fra den enkelte mottager
eller vedkommende offentlige myndighet)

Øre-Nese-Hals
Kollegiet

HØNEFOSS Norge Vesterngata 5  54352,00

ANNET, ikke inkludert over - hvis informasjon ikke kan offentliggjøres individuelt av juridiske hensyn

Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere - Art 3.02
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SAMLET OFFENTLIGGJØRING

Verdioverføringer i forbindelse med forskning og utvikling etter nærmere definisjon -  Artikkel 3.04 og vedlegg 1




