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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)

Damås,Jan
Kristian

TRONDHEIM Norge
Prinsesse
Kristinasgate1

7.800,00kr 2.406,45kr 10.206,45kr

Fredheim,Elin TROMSØ Norge Rådhusgt.2 3.334,00kr 3.334,00kr

Leiva,Alexander
Rafael

BERGEN Norge
JonasLiesvei
65

4.800,00kr 4.800,00kr

Ringstad,
Jetmund

GRÅLUM Norge Kalnesveien300 7.800,00kr 934,00kr 8.734,00kr

Tsykunova,
Galina

BERGEN Norge
JonasLiesvei
65

4.800,00kr 4.800,00kr

Ulstein,Kjersti
Anne

OSLO Norge Storgata36C 14.400,00kr 14.400,00kr

Øktedalen,Olav OSLO Norge Kirkeveien166 7.800,00kr 7.800,00kr
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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

Samletbeløpsomkantilskrivesverdioverføringertilslikemottagere-Art3.02 4.800,00kr 4.800,00kr

Antallsamletoffentliggjortemottagere-Art3.02 1 1

%avantallsamletoffentliggjortemottagereitotaltantalloffentliggjortemottagere
-Art3.02

12,50
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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)

NORDICSOCIETY
FORMEDICAL
MYCOLOGY

OSLO Norge

Sectionof
clinical
immunologyand
infectious
diseases,Oslo
University
hospital

31.903,02kr 31.903,02kr

Norsk
gastroenterologi
skforening

OSLO Norge Akersgt.2 25.000,00kr 25.000,00kr

Norskselskap
forhematologi

OSLO Norge Akersgt.2 22.890,00kr 22.890,00kr

OnkologiskForum
Sekretariat

OSLO Norge
Ullernchausseen
70

40.000,00kr 40.000,00kr

Oslo
universitetssyke
husHF

OSLO Norge
Kirkeveien166
Tårnbygget1
etg.

825.800,00kr 8.125,00kr 833.925,00kr

Universitetssyke
husetNord-Norge
Tromsø

TROMSØ Norge Sykehusveien38 9.600,00kr 9.600,00kr
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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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SAMLETOFFENTLIGGJØRING

Verdioverføringeriforbindelsemedforskningogutviklingetternærmeredefinisjon-Artikkel3.04ogvedlegg1 57.545,00kr 1.079.737,47kr




