
Fullstendig navn

Helse-personell: 

Hovedpraksisens 

sted Helse-

organisasjoner: 

registreringssted

Hovedpraksisens 

land
Hovedpraksisens adresse

Entydig 

landsidentifikator 

VALGFRITT

(Art. 1.01) (Art. 3) (Vedlegg 1) (Art. 3) (Art. 3) 

Sponsoravtaler med 

helse-

organisasjoner/ 

tredjeparter 

utpekt/engasjert av 

en helse-

organisasjon til å 

lede et arrangement

Påmeldingsavgifter Reise og overnatting Honorarer

Tilknyttede utgifter 

avtalt i kontrakten 

om service- eller 

konsulenthonorarer, 

herunder reise og 

overnatting i 

tilknytning til 

kontrakten

– – Samlet Samlet 26000 Samlet Valgfritt

– – Antall Antall 3 0 Valgfritt

– – % % 100% 0% –

Oslo Universitetssykehus OSLO NORGE 50000 13000 2748

Norsk kirurgisk forening OSLO NORGE Lachmanns Vei 82 3750

Norsk Selskap for Hematologi NORGE http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-selskap-for-hematologi/ 13000

Norsk Gynekologisk Forening NORGE http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/ 16250

Samlet Samlet Samlet Samlet 28500 5031 Valgfritt

Antall Antall Antall Antall 1 1 Valgfritt

% % % % 50% 50% –

121 523 VALGFRITT

       SUM        

VALGFRITT 

sist oppdatert: versjon 1

ANNET, IKKE INKLUDERT OVER – hvis informasjon ikke kan offentliggjøres individuelt av juridiske hensyn 

Antall samlet offentliggjorte mottagere – Art. 3.02 

Antall samlet offentliggjorte mottagere – Art. 3.02 

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 myndigheter)

ANNET, IKKE INKLUDERT OVER – hvis informasjon ikke kan offentliggjøres individuelt av juridiske hensyn

Service- og konsulenthonorar (Art. 

3.01.1.c og 3.01.2.c)  

F
o

rs
k

n
in

g
 o

g
 

u
tv

ik
li

n
g

H
e

ls
e

p
e

rs
o

n
e

ll
H

e
ls

e
o

rg
a

n
is

a
s

jo
n

e
r

 % av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere  – Art. 3.02

SAMLET OFFENTLIGGJØRING

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 myndigheter)

 % av antall samlet offentliggjorte mottagere i totalt antall offentliggjorte mottagere – Art. 3.02

Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere – Art. 3.02

Samlet beløp som kan tilskrives verdioverføringer til slike mottagere – Art. 3.02

EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

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

Publikasjonsdato: 31 Mai 2018

Gaver og 

donasjoner til 

helse-

organisasjoner 

(Art. 3.01.1.a) 

Bidrag til arrangementskostnader (Art. 3.01.1.b og 3.01.2.a) 


