
EFPIA TEMPLATE - NORSK VERSJON

Publikasjonsdato:30/06/2018

Fullstendig navn

(Art 1.01)

Helsepersonell:
Hovedpraksisens

sted
Helse-

organisasjoner:
regis-

treringssted

(Art 3)

Hovedpraksisens
land

(Vedlegg 1)

Hovedpraksisens
adresse

(Art 3)

Entydig lands-
identifikator

VALGFRITT

(Art 3)

Gaver og
donasjoner til

helse-
organisasjoner
 (Art 3.01.1.a)

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

Service- og konsulenthonorar
 (Art 3.01.1 c & 3.01.2.c)

SUM
VALGFRITT

Sponsoravtaler
med helseorgani-

sasjoner
 /tredjeparter
utpekt/engasjert
av en  helse-

organisasjon til
å

lede et
arrangement

Påmeldings-
avgifter

Reise og
overnatting

Honorarer

Tilknyttede
utgifter avtalt
i kontrakten om
service- eller

konsulenthonora-
rer, herunder

reise og
overnatting i

tilknytning til
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)

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  7715,00  59177,00  66892,00

Antall samlet offentliggjorte mottagere - Art 3.02 2 6 6

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

100,00 100,00



Fullstendig navn

(Art 1.01)

Helsepersonell:
Hovedpraksisens
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organisasjoner:
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treringssted
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Hovedpraksisens
adresse

(Art 3)
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Bidrag til arrangementskostnader
 (Art 3.01.1.b & 3.01.2.a)

Service- og konsulenthonorar
 (Art 3.01.1 c & 3.01.2.c)
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reise og
overnatting i

tilknytning til
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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)

Alliance Norge Langhus Norge
Snipetjernveien
10

 40000,00  40000,00

C Optikk AS Kongsberg Norge SCHWABESGATE 1B  59571,00  59571,00

Ifocus
Øyeklinikk AS

Haugesund Norge
Skåregata
112-114

 700,00  700,00

Ifocus
Øyeklinikk AS

Haugesund Norge Sørhauggata 11  2000,00  2000,00

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  195792,84  195792,84

Antall samlet offentliggjorte mottagere - Art 3.02 5 5

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

60,00
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SAMLET OFFENTLIGGJØRING

Verdioverføringer i forbindelse med forskning og utvikling etter nærmere definisjon -  Artikkel 3.04 og vedlegg 1  297241,84




