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Habilitetserklæring for medlemmer av 
Vitenskapskomiteen for mat og miljø 
Fornavn:  Inger-Lise 
Etternavn:  Steffensen 
Arbeidssted:  Folkehelseinstituttet 
Faggruppe:  Ingen 
Hovedkomiteen: ☒  (kryss av her hvis du er medlem av Hovedkomiteen) 
 

I feltene under skal du oppgi hvis det er forhold som vil kunne bety noe for din habilitet i 
arbeidet i VKM. På grunn av de strenge kravene som stilles til VKM om åpenhet, skal også 
forhold som i utgangspunktet synes klart at ikke vil medføre inhabilitet, oppgis.  

Eksempelvis kan en tilknytning du kan ha eller ha hatt til personer, institusjoner, bedrifter 
o.l. som nevnt under, virke bagatellmessig for deg, men kan få helt andre dimensjoner hvis 
omverdenen får mistanke om at den er forsøkt holdt skjult. 

Hvis du ikke har noe å melde under de enkelte punktene skriver du «intet å melde». 

1. Direkte engasjementer som kan ha betydning for arbeidet i VKM 
(økonomiske fordeler pga. ansettelsesforhold, egen 
næringsvirksomhet, styreverv, oppdrag, investeringer, godtgjørelser 
etc.): 

 
Har holdt foredrag om metabolisme-forstyrrende kjemiske stoffer på Forlaget Lille Månes 
høøstkonferanse 2018. 
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2. Indirekte engasjementer som kan ha betydning for arbeidet i VKM 
(indirekte økonomiske fordeler, for eksempel stipendier, 
prosjektstøtte eller andre former for fordeler): 

 
Researcher project: Interplay between environmental contaminants, genes and diet in 
obesity and intestinal cancer, prosjektleder, 3 år finansiering fra Norges forskningsråd 
(NFR), 2010 - 2014 (avsluttet, siste artikkel publisert på materiale fra prosjektet i 2017). 
 
Human Biomonitoring for Europe (HBM4EU), deltaker som forsker på Folkehelseinstituttet 
(har ingen personlig finansiering fra prosjektet), Horizon 2020 (EU), 2017 -. 
 
Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals 
for next generation risk assessment (ONTOX), deltaker som forsker på Folkehelseinstituttet 
(har ingen personlig finansiering fra prosjektet), Horizon 2020 (EU), 01.05.21 -. 
 
Description and predictors of serum concentrations of poly- and perfluoroalkyl substances 
(PFAS) in pregnant women in the French SEPAGES cohort, samarbeid med University 
Grenoble Alpes, INSERM, CNRS, France, internt prosjekt finansiert av Folkehelseinstituttet 
(har ingen personlig finansiering fra prosjektet), ca. 01.03.21 -. 
  

3. Engasjementer i forbindelse med din egen eller din nærmeste 
families yrkesutøvelse som kan betydning for arbeidet i VKM (husk 
også at fjernere slektskap kombinert med særlig fordel, tap eller 
ulempe for den det gjelder, kan føre til inhabilitet): 

 
Intet å melde. 
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4. Medlemskap eller annen tilknytning til organisasjoner eller organer 
som kan ha betydning for arbeidet i VKM: 

 
Norsk representant i Food Ingredients and Packaging (FIP) scientific network for the 
cooperation and harmonisation of risk assessment of food contact materials (FCM) (EFSA 
FCM Network), 2014 - . 
 
Medlem av EFSA Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids 
(CEP) fra 01.07.2018 - , og arbeidsgrupper (WG) under dette panelet og det foregående 
panelet EFSA Scientific Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings and 
Processing Aids (CEF) (WG on Phthalates, 2018-2019, WG on Bisphenol A (BPA), 2018 - ). 
 
Medlem av ECHA drafting expert group for updating of the Classification, Labelling and 
Packaging (CLP) guidance on setting of specific concentration limits (SCL) for 
carcinogenicity and identification of modes of action not relevant for humans, 2019 - . 
 
 
 
 
 
  

5. Andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til din 
upartiskhet (f.eks. vennskap/uvennskap, andre forhold): 

 
Intet å melde. 
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6. Signering 
 

Ved å sende dette skjemaet på e-post til vkm@vkm.no, bekrefter du at informasjonen 
ovenfor er fullstendig og korrekt, at den kan publiseres på VKMs nettsider, at du har mottatt, 
kjenner godt til, og vil etterleve VKMs regler om habilitet, herunder punktet om taushet, og 
VKMs verdier. Du bekrefter også at du har mottatt og satt deg inn i Forskningsrådets regler 
for habilitet og tillitt. 

 
Sted: Oslo 
Dato: 11.10.2021 


