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Fullstendig navn

(Art 1.01)

Helsepersonell:
Hovedpraksisens
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Helse-

organisasjoner:
regis-

treringssted

(Art 3)

Hovedpraksisens
land

(Vedlegg 1)
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identifikator
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organisasjoner
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Bidrag til arrangementskostnader
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 (Art 3.01.1 c & 3.01.2.c)
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reise og
overnatting i
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kontrakten
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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)

Øverlie, Inger OSLO Norge
Sognsvannsveien
9

2134373  31250,00  31250,00

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)

Apolloklinikken
AS

DRAMMEN Norge Tollbugata 63  7000,00  7000,00

Enkeltpersonfore
t Nesehelse SK
Steinsvåg

KRISTIANSAND S Norge Kristins vei 9  66838,00  66838,00

Karl Nordfalk
ØNH -
spesialistlege

OSLO Norge Lille Grensen 7  7000,00  7000,00

Kongsvinger
Hudcenter

KONGSVINGER Norge Fjellgata 17  1036,00  8000,00  9036,00

Revma Forsk ANS OSLO Norge
Otto Blehrs vei
12

 20000,00  20000,00

Teresa Victoria
Løvold Berents

OSLO Norge Skådalsveien 12B  6189,00  6189,00

Trond Engjom
Legevirksomhet

BERGEN Norge
Nattlandsfjellet
92C

 8000,00  430,00  8430,00

Øre-Nese-Hals
klin - Lilleeng
Helsepark

MOSS Norge
Rosenvinges vei
8

 7000,00  7000,00

Øre-Nese-Hals
Kollegiet

HØNEFOSS Norge Vesterngata 5  58277,00  58277,00
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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
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SAMLET OFFENTLIGGJØRING

Verdioverføringer i forbindelse med forskning og utvikling etter nærmere definisjon -  Artikkel 3.04 og vedlegg 1  221020,00




