
Publikasjonsdato [Date of publication]: 20.06.2020

Fullstendig navn

[Full Name]

Helse-personell:

Hovedpraksisens sted

Helseorganisasjoner:

registreringssted 

[HCPs: City of Principal 

Practice

HCOs: city where 

registered]

Hovedpraksisens 

land

[Country of Principal 

Practice]

Hovedpraksisens 

adresse

[Principal Practice 

Address]

Currency Gaver og donasjoner

til helseorganisasjoner

(Art.

3.01.1.a)

[Donations and Grants to 

HCOs]

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

[Contribution to costs of Events]

Service- og konsulenthonorar (Art. 3.01.1.c

og 3.01.2.c)

[Fee for service and consultancy]

SUM

VALGFRITT

[Total]

(Art. 1.01) (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3)

Sponsoravtaler med

helse-organisasjoner/

tredjeparter

utpekt/engasjert av en

helse-organisasjon til

å lede et arrangement [Sponsorships agreements with 

HCOs / third parties appointed by HCOs to manage an 

Event]

Påmeldingsavgifter

[Registrations Fees]

Reise og 

overnatting

[Travel & 

Accomodation]

Honorarer

[Fees]

Tilknyttede utgifter

avtalt i kontrakten om

service- eller

konsulenthonorarer,

herunder reise og

overnatting i

tilknytning til

kontrakten

[Related expenses agreed in the fee for service or consultancy 

contract, including travel & accommodation relevant to the contract]

Helsepersonell [HCPs] 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) [INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE - one line per HCP]

ANNET, IKKE INKLUDERT OVER [OTHER, NOT INCLUDED ABOVE]

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

[Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients] NOK N/A N/A 0.00 0 0.00 0 0.00

Antall samlet offentliggjorte mottagere – Art. 3.02

[Number of Recipients] Number N/A N/A 0 0 0 0 0.00

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

[% of total number of recipients of individual HCPs] % N/A N/A #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Helseorganisasjoner 

[HCOs]

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)

[INDIVIDUAL ANEM DISCLOSURE - one line per HCO]

SASP, c/o Oslo University Hospital, Dept. Of Pain 

Management and Research,

Congress organizer: Døvre Event & Marketing A/S

STAVANGER Norway PB 474 NOK 0 18000 0 0 0 0 18000

ANNET, IKKE INKLUDERT OVER

[OTHER, NOT INCLUDED ABOVE]

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

[Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients] NOK 0 0 0 0 0 0 0.00

Antall samlet offentliggjorte mottagere – Art. 3.02

[Number of Recipients] Number 0 0 0 0 0 0 0.00

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

[% of total number of recipients of individual HCPs] % 0 0 0 0 0 0

Forskning og utvikling

[R&D]

SAMLET OFFENTLIGGJØRING

[AGGREGATE DISCLOSURE]

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

[Transfers of Values of Research & Development as defined] SUM VALGFRITT


