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organisasjoner
 (Art 3.01.1.a)
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 (Art 3.01.1 c & 3.01.2.c)
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organisasjon til
å

lede et
arrangement
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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
Kristinas gate 1

38.400 kr 8.393 kr 46.793 kr

Endresen,
Kristoffer
Hammer

BODØ Norge Parkveien 95 4.800 kr 4.800 kr

Munthe, Ludvig
André

OSLO Norge
Sognsvannsveien
20

8.050 kr 8.050 kr

Simonsen, Hans
Erling

BODØ Norge Parkveien 95 4.800 kr 4.800 kr

Ulstein, Kjersti
Anne

OSLO Norge Storgata 36 C 30.600 kr 5.388 kr 35.988 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 9.170 kr 9.411 kr 18.581 kr

Antall samlet offentliggjorte mottagere - Art 3.02 1 1 1

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

16,67 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)

Espen A
Haavardsholm

BILLINGSTAD Norge Tømtebakken 6A 12.452 kr 1.933 kr 14.385 kr

Oslo
universitetssyke
hus HF

OSLO Norge
Kirkeveien 166
Tårnbygget 1
etg.

9.200 kr 9.200 kr

Osteopro AS OSLO Norge Framnesveien 12 19.583 kr 1.394 kr 20.977 kr

Revma Forsk ANS OSLO Norge
Otto Blehrs vei
12

27.600 kr 27.600 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 1.532.128 kr 1.723.305 kr




