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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)

Dalgard, Olav NORDBYHAGEN Norge Sykehusveien 27 5.305,88 kr 5.305,88 kr

Karlsen, Lars
Normann

STAVANGER Norge
Gerd-Ragna Bloch
Thorsens gate 8

14.300,00 kr 7.308,80 kr 21.608,80 kr

Lenartova,
Andrea

OSLO Norge
Sognsvannsveien
20

2.188,00 kr 2.188,00 kr

Lien, Bergljot
Bryne

STAVANGER Norge
Gerd-Ragna Bloch
Thorsens gate 8

2.100,00 kr 2.295,58 kr 4.395,58 kr

Midgard, Håvard OSLO Norge Kirkeveien 166 12.675,00 kr 12.675,00 kr

Ringstad,
Jetmund

GRÅLUM Norge Kalnesveien 300 7.800,00 kr 1.703,06 kr 9.503,06 kr

Strand Skånland,
Sigrid

OSLO Norge Gaustadalléen 21 2.188,00 kr 2.188,00 kr
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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)

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 2.464,62 kr 21.100,00 kr 9.971,50 kr 33.536,12 kr

Antall samlet offentliggjorte mottagere - Art 3.02 1 4 2 5

% av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere
- Art 3.02

8,33 33,33 16,67
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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)

Universitetssyke
huset Nord-Norge
Tromsø

TROMSØ Norge Sykehusveien 38 7.800,00 kr 7.800,00 kr

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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SAMLET OFFENTLIGGJØRING

Verdioverføringer i forbindelse med forskning og utvikling etter nærmere definisjon -  Artikkel 3.04 og vedlegg 1 99.200,44 kr




