
EFPIA Disclosure Report – 2020 Data – Norway

Sponsoravtaler med 

helseorganisasjoner/ tredjeparter 

utpekt/ engasjert av en 

helseorganisasjon til a lede et 

arrangement

Pameldingsavgift er Reise og overnatting Honorarer

Tilknyttede utgifter avtalt I 

kontrakten om service eller 

konsulenthonorarer, herunder 

reise og overnatting I tilknytning til 

kontrakten

Søfteland, Eirik Bergen NO Jonas Lies vei 65 8,000.00 8,000.00

Soldal, Kari Mørkve Østre Gausdal NO Øverbygdsvegen 1654 6,000.00 644.80 6,644.80

0.00 0.00 0.00 0.00 Valgfritt

0 0 0 0 N/A

0% 0% 0% 0% N/A

Jon Johnsen, Enkeltpersonsforetak Billingstad NO Lillåsen 16 43,600.00 43,600.00

Ruth Abraham, Enkelmansforetak Oslo NO Eterveien 17 7,000.00 7,000.00

Skagen bemanning og legetjenester Bergen NO Munkebotn 35 3,800.00 3,800.00

Valborg Helseth, Enkelmansforetag Nesbru NO Vogellund6 10,000.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Valgfritt

0 0 0 0 0 0 N/A

0% 0% 0% 0% 0% 0% N/A

400,656.02
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SAMLET OFFENTLIGGJORING

Verdiverforinger I forbindelse med forskning og utvikling etter narmere definisjon (Artikkel 3.04 og vedlegg 1)
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INDIVIDUELL OFFENTLIGGJORING -en linje per helsepersonell (dvs. Alle verdioverforinger for en enkelt helsemedarbeider I lopet av et ar summeres: spesifisering er tilgjengelig bare pa foresporsel fra den enkelte mottager eller VEDKOMENDE OFFENTLIGE MYNDIGHET)

ANNET, ikke inkludert over - hvis informasjon ikke kan offentliggjores individuelt av juridiske hensyn

Totalt beløp som kan tilskrives overføring av verdi til slike mottakere

Antall mottakere samlet

% av antall mottakere inkludert i den totale informasjonen i det totale antallet mottakere som er oppgitt
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INDIVIDUELL OFFENTLIGGJORING -en linje per helsepersonell (dvs. Alle verdioverforinger for en enkelt helsemedarbeider I lopet av et ar summeres: spesifisering er tilgjengelig bare pa foresporsel fra den enkelte mottager eller vedkomende offentlige myndighet)

ANNET, ikke inkludert over - hvis informasjon ikke kan offentliggjores individuelt av juridiske hensyn

Totalt beløp som kan tilskrives overføring av verdi til slike mottakere

Antall mottakere samlet

% av antall mottakere inkludert i den totale informasjonen i det totale antallet mottakere som er oppgitt

Data disclosure form (Valuta NOK)

2020 HCP/HCO Disclosure

Publikasjonsdato: 30/06/2021

Fullstendig navn 

(Art 1.01)

Helsepersonell: Hovedpraksisens 

sted

Helseorganisasjoner: 

registreringssted

 (Art 3)

Hovedpraksi sens land 

(Vedlegg 1)

Hovedpraksisens adresse 

(Art 3)

Entydig landsidentifikator 

(VALGFRITT)

(Art 3)

Gaver og donasjoner til 

helseorganisasjo ner

(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)

 TOTAL  

(VALGFRITT)


