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Bakgrunn og hensikt

Bakgrunn og hensikt
Det er bred enighet om at
samfunnsutviklingen generelt, og
myndighetenes beslutninger spesielt,
bør være kunnskapsbaserte. Et sentralt
spørsmål er hvordan vi kan framskaffe
et sammenfattet forskningsbasert
kunnskapsgrunnlag på en måte som
er åpen, etterprøvbar og relevant for
beslutningstakere. Samfunnsoppdraget
til Vitenskapskomiteen for mat og miljø
(VKM) har siden opprettelsen i 2004,
vært å utarbeide åpne, uavhengige
kunnskapssynteser for forvaltningen.
Så langt har VKM levert over 600
risikovurderinger, nytte- og risikovurderinger
og andre vitenskapelige uttalelser
til våre oppdragsgivere Mattilsynet
og Miljødirektoratet. Mattilsynet og
Miljødirektoratet bruker kunnskapssyntesene
som grunnlag for å utvikle regelverk,
til behandling av ulike typer søknader,
til å utarbeide råd og i sine innspill til
departementene.
I denne uttalelsen oppsummerer VKM
erfaringer fra dette samfunnsoppdraget,
og beskriver hvordan behovet for
kunnskapssynteser har utviklet seg nasjonalt
og internasjonalt. VKM peker på viktige
forutsetninger for gode, uavhengige
kunnskapssynteser, og på utfordringer og
muligheter rundt sammenstilling og bruk av
kunnskapssynteser til ulike samfunnsformål.
På bakgrunn av disse erfaringene gir
VKM anbefalinger til hvordan kunnskap
på best mulig måte kan sammenstilles
og kommuniseres for å bidra til
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kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet.
Uttalelsen er en invitasjon til en
åpen og konstruktiv dialog mellom
kunnskapsinstitusjoner, forvaltning, politiske
myndigheter og andre interesserte om
hvordan vi kan legge til rette for at forskning
og kunnskapssynteser kan bidra til en
kunnskapsbasert samfunnsutvikling. VKMs
utgangspunkt er problemstillinger knyttet
til mat, matproduksjon og miljø, men
betraktningene er relevante og anvendelige
også for andre samfunnsområder. Uttalelsen
gir grunnlag for å diskutere roller og
rollefordeling i skjæringspunktet mellom
kunnskap, forvaltning og samfunn, med vekt
på betydningen av faglig uavhengighet og et
omforent kunnskapsgrunnlag.

Relevant, etterprøvbar, uhildet, og
åpen kunnskap til samfunnets beste:
VKMs anbefalinger
Et felles omforent kunnskapsgrunnlag er en viktig
forutsetning for befolkningens tillit og forståelse for
samfunnsbeslutninger og prioriteringer.
For å sikre høy vitenskapelig kvalitet, etterprøvbarhet og
legitimitet i kunnskapssyntesene anbefaler VKM:
•

Åpenhet om forhold av betydning for bestilling,
gjennomføring, og bruk av kunnskapssynteser i
samfunnet.

•

Klart formulert problemstilling som kan besvares
vitenskapelig

•

Rekruttering som ivaretar faglig, organisatorisk og
økonomisk uavhengighet og utnytter bredden av
relevant kompetanse i samfunnet.

•

Valg av metoder som sikrer etterprøvbarhet, åpenhet, og
at all relevant kunnskap vurderes.

•

Tydelig kommunikasjon om bakgrunn, funn, usikkerhet
og kunnskapsbehov

Gode prosesser og strukturert sammenstilling av relevant
kunnskap synliggjør handlingsalternativer og bidrar til økt
forståelse av kunnskapens rolle i samfunnet.
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•

Etablert som Vitenskapskomiteen for
mattrygghet i 2004 i forbindelse med
omorganiseringen av den offentlige
matforvaltningen.

•

Formålet med VKM er å sikre
uavhengige vitenskapelige vurderinger
av forhold som har direkte eller indirekte
betydning for helsemessig trygg mat
langs hele matkjeden og for miljøet.

•

•
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VKM leverer ulike typer
uavhengige kunnskapssynteser
inkludert risikovurderinger,
nytte- og risikovurderinger,
forskningsoppsummeringer og
andre vitenskapelige vurderinger og
kommentarer innenfor områdene
mattrygghet, ernæring, kosmetikk,
dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse,
plantevernmidler, genmodifiserte
organismer, mikrobiologiske produkter,
fremmede organismer og konvensjonen
for internasjonal handel med truede
plante- og dyrearter (CITES).
Kunnskapssyntesene gjøres på oppdrag
fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, som
bruker vurderingene som grunnlag
for å utvikle regelverk, i sine løpende
forvaltningsoppgaver og til å utarbeide
råd og gi innspill til departementene.
VKM kan også selv ta initiativ til
kunnskapssynteser.

•

Kunnskapssyntesene gjøres adskilt
fra og uavhengig av forvaltningens
beslutninger. VKM skal ikke gi råd
eller ta stilling til hvordan risiko og
annen kunnskap skal håndteres, men
kan utrede konsekvenser av ulike
handlingsalternativer.

•

VKM praktiserer full åpenhet og dialog
om grunnlag og metode i arbeidet, og
sørger for at kunnskapssyntesene er
offentlig tilgjengelige.

•

•

VKM består av en vitenskapelig,
tverrfaglig komité med oppnevnte
eksperter og et vitenskapelig sekretariat.
Komiteen består av om lag 100
uavhengige vitenskapelige eksperter
innen en rekke ulike fagfelt og fra
ulike vitenskapelige institusjoner i
Skandinavia. Medlemmene er fordelt
på en overordnet hovedkomité og 11
faggrupper.

•

Medlemmene deltar i VKM i kraft
av egen faglig ekspertise og er ikke
representanter for institusjonene de er
ansatt ved eller andre interesser. VKM
praktiserer strenge habilitetsregler og
sørger for bred kompetanse i arbeidet
med kunnskapssyntesene for å sikre
uavhengighet og kvalitet.

•

Hovedkomiteen og/eller faggruppene
har det faglige ansvaret for
kunnskapssyntesene som utgår fra
VKM. Ingen kan instruere komiteen eller
sekretariatet i faglige spørsmål.

•

Sekretariatet i VKM er norsk kontaktpunkt
for Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (EFSA). VKM
er også norsk vitenskapelig myndighet
under CITES.

Komiteen oppnevnes av Helse- og
omsorgsdepartementet for fire år
av gangen etter åpen utlysning og
en grundig vurdering av søkernes
vitenskapelige kompetanse foretatt av en
uavhengig, ekstern bedømmelseskomité.
Oppnevningen skjer i samråd med
Klima- og miljødepartementet, Næringsog fiskeridepartementet og Landbruksog matdepartementet.
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Kunnskapssyntesen i samfunnet

1 Kunnskapssyntesen i samfunnet
Det er bred enighet om at
samfunnsutviklingen generelt, og
myndighetenes beslutninger spesielt, bør
baseres på et godt, oppdatert og relevant
kunnskapsgrunnlag. Hva som er god,
oppdatert og relevant kunnskap varierer,
avhengig av type beslutning, beslutningsnivå
og samfunnsområde. Generelt kan både
forskningsbasert kunnskap om natur,
befolkning, teknologi og samfunn fra ulike
forskningsfelt og fagtradisjoner, og kunnskap
fra andre samfunnsaktører, inkludert
lokalbefolkningens og urfolkenes kunnskap,
være relevant [3].
Det kan være utfordrende å få oversikt
over kunnskap som er relevant for et
spesifikt samfunnsspørsmål, og å vurdere
kunnskap fra ulike kilder opp mot hverandre.
Flere faktorer gjør at dette blir stadig mer
krevende. Tilfanget av kunnskap øker,
resultater fra enkeltstudier kan sprike,
og kunnskapen endres i takt med nye
studier og bedre analysemetoder. En
enkelt forskningsstudie er derfor kun én
brikke i det store kunnskapsbildet. I tillegg
blir samfunnsutfordringene stadig mer
sammensatte og komplekse, noe som gir
et økende behov for tverrfaglighet både i
forskning og i sammenstilling av kunnskap.
Det er også økende skepsis til vitenskap og
fagmiljøer [4], og økende produksjon og
spredning av «alternative fakta». Digitalisering
gjør at tilgjengeligheten til ulike typer
informasjon er nærmest uendelig.
Det blir derfor stadig viktigere å sammenstille
kunnskapsgrunnlag på en systematisk måte
til støtte for politikkutforming, beslutninger
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og en opplyst samfunnsdebatt. Behovet
for et strukturert, tverrfaglig og uavhengig
kunnskapsgrunnlag gjelder ikke minst
spørsmål relatert til mat, klima, helse og
miljø. Mat og matproduksjon har direkte
innvirkning på klima og biosfære, arealbruk
og ressurser, helse og samfunn, teknologi,
økonomi og handel, og kan dermed sees
som et nav som knytter sammen FNs 17
bærekraftsmål [5]. I Meld. St. 14 (2015–2016)
- Natur for livet — Norsk handlingsplan for
naturmangfold [6], heter det at: «Et godt og
felles kunnskapsgrunnlag virker samlende og
gir mer effektive beslutningsprosesser. Gode
beslutninger som ivaretar natur forutsetter
at god, tilstrekkelig og tverrfaglig kunnskap
er tilgjengelig for beslutningstakere og
allmennheten, og at kunnskapen brukes.
Det er naturforvaltningens ansvar å bidra til
å sikre at nødvendig kunnskap foreligger, og
at prioriteringer for kunnskapsinnhentingen
er basert på en tverrfaglig analyse av
hvor kunnskapsbehovet er størst». Dette
illustrerer at forvaltningen i stadig større
grad legger vekt på et felles vitenskapelig
kunnskapsgrunnlag på tvers av sektorer og
departementer når den skal utforme politikk
og gjøre prioriteringer [7].
Til tross for at behovet for bedre kontakt
mellom forskning, forvaltning og politikk
har kommet høyt på agendaen i flere
sammenhenger de siste årene [8], har
det vært mindre oppmerksomhet om
nødvendigheten av profesjonalitet og
avklaring av roller i bindeleddet mellom
disse tre, altså i oppdrag, produksjon
og bruk av kunnskapssynteser og

dermed i selve kunnskapsanvendelsen
i samfunnet. Norsk institutt for studier
av innovasjon, forskning og utdanning
(NIFU) omtaler arbeidet med systematisk
sammenstilling og oppsummering
av relevant kunnskapsgrunnlag
for ulike samfunnsspørsmål som
«kunnskapsfunksjonen» - bindeleddet
mellom kunnskap, politikk og praksis [9].

VKM Report 2018: 14

Wild boar population growth and expansion –

implications for biodiversity, food safety, and animal health in
Norway.
Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

https://vkm.no/2137.html

I dette oppdraget fra Mattilsynet
og Miljødirektoratet har
VKM beregnet forventet
populasjonsutvikling og
framtidig spredning av villsvin i
Norge, og i hvilken grad det er
mulig å påvirke utviklingen. VKM
har også vurdert mulige effekter
av etablering og spredning
av villsvin på mattrygghet,
dyrehelse, jordbruksproduksjon
og norsk biologisk mangfold. På
bakgrunn av VKMs vurdering har
Miljødirektoratet og Mattilsynet
utarbeidet en nasjonal
handlingsplan mot villsvin for
2020-2024.

I denne uttalelsen bruker vi
«kunnskapssyntese» om resultatet
av denne sammenstillingen, som en
samlebetegnelse for ulike typer strukturerte
oppsummeringer av forskningsbasert
kunnskap i vid forstand (Figur 1). Hensikten
med kunnskapssynteser er å sammenstille
det tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget
for å besvare et bestemt spørsmål på
en måte som minimerer feilkilder og
sikrer at konklusjonene er pålitelige og
presise. Kunnskapssynteser er i sin natur
vitenskapelige studier basert på data og
kunnskap fra ulike primære forskningskilder,
ved hjelp av pålitelige, reproduserbare og
eksplisitte metoder [1]. Noen fagmiljøer
bruker kunnskapssyntesebegrepet
slik at kunnskapssynteser vil være del
av eksempelvis en risikovurdering,
mens andre miljøer har risikovurdering
inkludert i begrepet. I dette dokumentet
bruker vi begrepet i vid forstand, slik
at eksempler på kunnskapssynteser
her vil væreisikovurderinger, nytte- og
risikovurderinger, metaanalyser, systematiske
kunnskapsoppsummeringer (Figur 5),
sammenstilling av ekspertkunnskap og
andre typer vitenskapelige vurderinger og
oppsummeringer av kunnskap (Sentrale
begreper, side 38).
Uavhengige kunnskapssynteser 2020
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Andre hensyn

Kunnskapssyntese

Kunnskapsproduksjon

Kunnskapshull og
usikkerhet

Politikkutforming og
forvaltning

Oppdrag med
problemformulering

Figur 1: Konseptuell forståelse av kunnskapssyntesebegrepet.

Det finnes mange aktører som utarbeider
ulike former for kunnskapssynteser, for
eksempel direktorater, departementer,
kunnskapsinstitusjoner, konsulentselskaper,
og spesialiserte synteseinstitusjoner
nasjonalt og internasjonalt. Framveksten
av internasjonale og nasjonale
kunnskapssynteseorganisasjoner
har ført til en profesjonalisering av
kunnskapssyntesearbeidet. Organisasjoner
som Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (EFSA), FNs
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klimapanel (IPCC) og Det internasjonale
naturpanelet (IPBES) har gjennom sitt arbeid
med å sammenstille et bredt og tverrfaglig
kunnskapsgrunnlag for store, komplekse og
gjerne kontroversielle samfunnsspørsmål
innenfor mat, klima, natur og miljø, spilt en
viktig rolle i utvikling av arbeidsprosesser og
metoder for kunnskapssynteser. Gjennom
formidling av både kunnskapsgrunnlag,
usikkerhet, og i mange tilfeller også
konsekvensene av ulike handlingsalternativer,
har de vært pådrivere for oppmerksomhet

Etter hvert som kunnskapssynteser har fått
økende oppmerksomhet og gjennomslag
i samfunnet, følger også kritiske blikk på
prosesser, aktører, resultater og bruk av
kunnskapen. Det stilles spørsmål om valg
av data og metoder, om økonomiske og
politiske bindinger og andre former for
avhengighet, og om manglende åpenhet.
Det stilles også spørsmål om faglig
kompetanse og representasjon til dem som
deltar i syntesearbeidet, og om relevansen
og kvaliteten til kunnskapssyntesene.
Oppmerksomheten har stimulert til en
ytterligere profesjonalisering og større
åpenhet i arbeidet med kunnskapssyntesene.
I tillegg til dette er det fortsatt behov for
avklaring av ulike roller i skjæringspunktet
mellom kunnskap og samfunn.
I de kommende kapitelene oppsummerer
VKM sine erfaringer som leverandør
av risikovurderinger og andre typer
kunnskapssynteser. Basert på disse
erfaringene peker vi på det vi oppfatter
som forutsetninger for gode, uavhengige
kunnskapssynteser, og på utfordringer og
muligheter knyttet til sammenstilling og
bruk av kunnskapssynteser til ulike formål i
samfunnet..

og åpenhet rundt kunnskapens rolle
og betydning i beslutningsprosessene i
samfunnet. Tilsvarende skjer også i Norge
(se kapittel 2). Parallelt med dette har mange
kunnskapsinstitusjoner og -miljøer også blitt
mer aktive deltagere i samfunnsdebatten.
Både vitenskapsakademiene og ulike
fagmiljøer profilerer seg nå inn mot «science
advice». Her er målet å bidra til en positiv
samfunnsutvikling gjennom vitenskapelig
basert påvirknings- og rådgivningsaktivitet
overfor politiske myndigheter og forvaltning
[10].
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2 Kunnskapssynteser for mat og
miljø – hva har vi lært?
Tradisjonelt har sammenstilling av kunnskap
innenfor eget fag- og ansvarsområde vært
en del av samfunnsoppdraget til universiteter
og forskningsinstitutter, og til direktorater
og andre forvaltningsorgan. Det har altså
gjerne vært forskerne eller forvalterne selv
som har utarbeidet kunnskapssyntesene
som har ligget til grunn for mange
samfunnsbeslutninger. Fordeler med denne
modellen er at den er effektiv og direkte:
et kunnskapsbehov identifiseres og en
relevant fagperson eller organisasjon får i
oppdrag å kartlegge og sammenstille det
aktuelle kunnskapsgrunnlaget. Utfordringer
med modellen er at det kan være vanskelig
å skille mellom kunnskapsgrunnlaget
og andre hensyn i forvaltningsmessige
beslutninger. Den kan også skape
usikkerhet om avhengighetsforhold
mellom oppdragsgiver og utførende
forsker/institusjon. Videre kan det være
krevende å identifisere og engasjere den
mest relevante kompetansen i hvert enkelt
tilfelle, og sørge for at problemstillingene
blir besvart balansert og objektivt. Disse
utfordringene kan svekke kvaliteten og
troverdigheten til kunnskapssyntesene og
føre til at kunnskapen blir tillagt mindre
vekt i beslutningsprosessene. Dette gjelder
spesielt for tverrfaglige eller kontroversielle
problemstillinger, og for områder med
interessekonflikter.
I det følgende oppsummeres utviklingen
av hvordan arbeidet med systematisk
sammenstilling og oppsummering av
relevant kunnskap er ivaretatt innenfor matog miljøområdet i Norge og internasjonalt.
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Matområdet

Allerede fra 1980-tallet ble det utviklet et
rammeverk for begreper og prinsipper for
utføring av risikovurderinger, som ble tatt
i bruk av ekspertkomiteer, regulatoriske
myndigheter og folkehelseinstitutter. De
store matskandalene i Europa på 1990- og
2000-tallet forsterket betydningen av et
tydelig skille mellom vitenskap, forvaltning og
politikk. Man innså at en forutsetning for en
opplyst debatt om handlingsalternativer og
prioriteringer for å sikre trygg mat og ivareta
befolkningens helse er et vitenskapelig,
uavhengig og åpent tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag som alle kan ha tillit til.
Denne erkjennelsen førte til framveksten
av nye aktører i skjæringspunktet mellom
kunnskap, politikk og forvaltning i form av
uavhengige internasjonale og nasjonale
synteseorganisasjoner.
EU fikk et nytt, helhetlig felles regelverk på
matområdet i 2002 (General Food Law,
heretter kalt EUs matlovforordning), som
bygget på et fra jord/fjord til bord-perspektiv.
Regelverket vektlegger tydelig rollefordeling
mellom vitenskap (risikovurdering) og
forvaltning (risikohåndtering), og full åpenhet
i beslutningene (risikokommunikasjon). For å
styrke den vitenskapelige innsatsen og sikre
uavhengighet fra tilsynsmyndighetene og
de politiske organene ble Den europeiske
myndighet for næringsmiddeltrygghet
(European Food Safety Authority, EFSA)
opprettet samme år. EFSA fikk som oppgave
å utarbeide uavhengige risikovurderinger
og gi vitenskapelige råd om forhold knyttet

Risikovurdering

Risikokommunikasjon

Vitenskapskomiteen for mat
og miljø

Mattilsynet, Miljødirektoratet,
Vitenskapskomiteen for mat og
miljø, berørte parter

Risikohåndtering
Mattilsynet og Miljødirektoratet

Figur 2: Elementer i risikoanalysen

Miljøområdet

til trygg mat til EU-kommisjonen, EUparlamentet og medlemslandene (videre
lesning - se Vedlegg).
Rett etter årtusenskiftet omorganiserte også
Norge matforvaltningen etter modell av
EU. VKM ble opprettet i 2004 (Figur 2 og
7). Mandatet var å utarbeide uavhengige
risikovurderinger av forhold med direkte eller
indirekte betydning for helsemessig trygg
mat langs hele matkjeden (Vedlegg, kapittel
4,). Omorganiseringen i EU og Norge
medførte at vitenskapelige vurderinger
fikk større oppmerksomhet og autoritet i
matforvaltningen, og det ble et tydeligere
skille mellom det vitenskapelige grunnlaget
og andre hensyn som legges til grunn for
beslutninger. I henhold til EU-lovgivningen
er EU-kommisjonen forpliktet til å innhente
vitenskapelige vurderinger fra EFSA for alle
direktiver som regulerer mattrygghet og
relaterte områder.

Internasjonalt er det mellomstatlige
organ eller prosesser som utarbeider
kunnskapssynteser innenfor miljøområdet.
FNs klimapanel (IPCC) har lenge vært
en global autoritet på å sammenstille og
vurdere kunnskap om klodens klima, mens
det internasjonale naturpanelet (IPBES),
som har en tilsvarende rolle når det gjelder
biologisk mangfold, økosystemer og
naturgoder, lanserte sin første hovedrapport
våren 2019. Disse prosessene involverer
en stor gruppe uavhengige eksperter
som gjennomgår, analyserer, vurderer og
syntetiserer det samlede vitenskapelige
kunnskapsgrunnlaget innenfor et gitt
problemområde. Kunnskapsanalysene
foretas i et nøye strukturert og regissert
samspill med myndighetsrepresentanter
(Vedlegg, kapittel 2 og 3). Disse prosessene
er klassiske eksempler på brobygging
mellom forskning og forvaltning der
dialogen er viktig både i seg selv og for
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sluttrapportens kvalitet. Ofte omfatter
prosessene muligheter for åpent innsyn og
innspill, og egne prosedyrer for håndtering
av blant annet feil og interessekonflikter.
FNs miljøprogram (UNEP) sin globale
miljøutredning GEO (Global Environment
Outlook) er et eksempel på en lignende,
men mindre strukturert mellomstatlig
vitenskapelig utredningsprosess. Noen
land har også prøvd ut slike prosesser for
tverrsektorielle vitenskapelige utredninger
nasjonalt. Et eksempel på dette er den
britiske nasjonale økosystemutredningen UK
National Ecosystem Assessment (UK NEA).
I Norge ble Artsdatabanken etablert i
2004 som en nasjonal kunnskapsbank
for naturmangfold, med oppgave å
innhente, systematisere og formidle
oppdatert kunnskap om arter og
naturtyper. Artsdatabanken leverer jevnlig
synteserapporter om fremmede og truede
arter, og om truede naturtyper i Norge. I
2007 fikk VKM i oppdrag av Miljødirektoratet
å utarbeide miljørisikovurderinger av
genmodifiserte organismer. I 2015 utvidet
Miljødirektoratet sitt oppdrag til VKM til
også å omfatte risikovurderinger og andre
vitenskapelige kunnskapssynteser knyttet til
fremmede organismer, handel med truede
arter (CITES) og mikrobiologiske produkter.
Riksrevisjonen har i flere rapporter pekt på
behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget
for politikk og forvaltning innenfor
miljøområdet. I rapportene om Norges
internasjonale klima- og skogsatsing [11] og
Norges oppfølging av naturmangfoldloven
[12], understreker Riksrevisjonen behovet
for en mer systematisk sammenstilling
og bruk av data og forskningsbasert
kunnskap for å understøtte og evaluere
beslutningsprosesser og lovbruk.
Forskningsrådets gjennomgang og analyse
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av den norske miljøinstituttsektoren [13]
understreker instituttsektorens rolle som
kunnskaps- og premissleverandør for
politikk og forvaltning. Rapporten peker
på at direktorater og departementer
etterlyser “kompetanse til å formidle
forskningsbasert kunnskap på en mer
policy-orientert måte, eksempelvis ved
å tilby kunnskapsoppsummeringer”.
Rapporten er imidlertid utydelig på hvordan
dette skal skje. Den problematiserer ikke
avhengighetsforhold som kan oppstå
når departementer og direktorater ber
om kunnskapsoppsummeringer fra
underliggende institutter, eller når den som
utfører, eier eller finansierer forskningen
også skal analysere og sammenstille
forskningsfeltet for å besvare et bestemt
spørsmål.
Læringspunkter fra internasjonale
synteseorganisasjoner

Et felles trekk for mange av de store
internasjonale synteseorganisasjonene
innenfor mat- og miljøområdet, inkludert
EFSA, Klimapanelet og Naturpanelet, er at
arbeidet er organisert på en måte som sikrer
vitenskapelig uavhengighet. Det innebærer
at ekspertene (panel medlemmene) ikke
er ansatt i organisasjonen, men rekrutteres
til ekspertpaneler og arbeidsgrupper
basert på faglig kompetanse. Dette
innebærer at synteseorganisasjonene kan
rekruttere relevant kompetanse til hvert
enkelt oppdrag, samtidig som habilitet og
representasjon ivaretas. Bredt sammensatte
paneler forhindrer også at økonomiske
og faglige særinteresser dominerer, og
sikrer at man kan få reelle diskusjoner og
varierte innspill. Et ytterligere kjennetegn
ved synteseorganisasjonene er at de har
et vitenskapelig sekretariat med ekspertise
på selve synteseprosessen, men som ikke

er ansvarlig for den faglige vurderingen.
Det sikrer kvalitet i alle ledd av arbeidet, fra
kommunikasjon mot oppdragsgiverne via
rekruttering av eksperter, til alle aspekter
av selve syntesearbeidet. Kombinasjonen
av bredt sammensatte fagpaneler
og et profesjonelt sekretariat sikrer at
synteseprosessen forvaltes på en konsistent
måte og med høy faglig kvalitet og integritet.
Behov for å avklare roller mellom
kunnskapssyntese og primærforskning

Behovet for bedre kontakt mellom norsk
forskning, forvaltning og politikk har kommet
høyere på dagsorden de siste årene, for
eksempel i Forskningsrådets strategi. Det har
imidlertid vært mindre oppmerksomhet på
prosesser og organisatoriske grep som kan
sikre en balansert sammenstilling av relevant
kunnskap for spesifikke samfunnsbehov.
Dette siste, gode prosesser, er en
forutsetning for gode samfunnsbeslutninger.
Klima- og miljødepartementets (KLDs)
kunnskapsstrategi for 2017-2020 [8] peker
på behovet for en tverrfaglig og helhetlig
kunnskap som har høy legitimitet og
troverdighet hos beslutningstakerne, og som
er politisk og forvaltningsmessig uavhengig.
Et sentralt aspekt er styrking av tverrsektoriell
konsensus om kunnskapsstatus innenfor
ulike komplekse områder. Strategien nevner
«syntese», men da som en ren internasjonal
øvelse, med henvisning til betydningen
av norske forskeres deltagelse i organer
som FNs klimapanel og Naturpanelet.
KLDs prioriterte forskningsbehov 20162021 [14] nevner også det norske bidraget
til internasjonal syntesevirksomhet.
Regjeringens langtidsplan for forskning
og høyere utdanning nevner ikke
sammenstilling eller syntese av vitenskapelig
kunnskap som en selvstendig faglig

aktivitet. Indikatorrapporten for forskning
og høyere utdanning [15] inneholder ikke
indikatorer for bruk av forskning generelt,
eller for vitenskapelig syntesearbeid spesielt.
Rapporten påpeker at departementene ofte
bestiller forskning direkte fra fagmiljøene,
og at Forskningsrådet kan brukes til å
bestille forskning i tilfeller der det er lengre
tidshorisont eller der det er viktig med
“en armlengdes avstand”, men dette
diskuteres ikke grundig. Tildelingsbrevet til
Forskningsrådet for 2019 [16] nevner ikke
faglig syntesevirksomhet eller behovet for
åpenhet og uavhengighet i skjæringspunktet
mellom politikk, forvaltning og forskning.
Det skilles med andre ord ikke mellom
forskning og syntese, og det er relativt
liten oppmerksomhet om betydningen av
uavhengighet mellom den som bestiller og
finansierer kunnskapsoppsummeringen, den
som eier eller utfører primærforskningen,
og den som gjør en vitenskapelig
sammenstilling av kunnskapen.
Samtlige dokumenter nevner bare
synteseorganisasjoner og syntesebehov i
internasjonal sammenheng, selv om mange
av forskningsbehovene som løftes fram [14]
i realiteten er behov for kunnskapssynteser
med relevans for norske forhold og norsk
samfunnsutvikling. Høsten 2017 ba imidlertid
KLD Forskningsrådet om å utrede behovet
for synteser på klima- og miljøområdet, og
vurdere hvordan dette kunne organiseres.
Det ser dermed ut til å være behov for å
klargjøre forskjellen mellom primærforskning
og ulike former for kunnskapssyntesearbeid.
I det påfølgende kapitlet diskuteres forhold
som er særlig viktige for arbeidet med
kunnskapssynteser.
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3 Gode, uavhengige
kunnskapssynteser – hva skal til?
I dette kapitlet diskuteres forutsetninger
og muligheter for en profesjonalisering av
arbeidet med kunnskapssynteser til ulike
samfunnsbehov. Hovedspørsmålene er:
Hva kjennetegner gode kunnskapssynteser?
Hvordan sikres en objektiv, uhildet og
kritisk sammenstilling av et relevant og
oppdatert kunnskapsgrunnlag for å løse
spesifikke samfunnsbehov? Hvordan sikre
at kunnskapssyntesene gjøres av den beste
kompetansen på det aktuelle spørsmålet,
og at de tar i bruk all tilgjengelig kunnskap
samtidig som habilitet og uavhengighet
er ivaretatt? Og mer generelt: hva er
forutsetningene for at kunnskap tas i
bruk i samfunnet, og hvordan bidrar
kunnskapssynteser til åpen tilgang til
vitenskap og til større tillit til forskning og
faglig basert kunnskap?

3.1. Problemformulering og
dialog med oppdragsgiver
Fundamentet for å utarbeide en god
kunnskapssyntese er en presis og spisset
problemformulering (Figur 3). Det må
være tydelig hva oppdragsgiver ønsker
svar på, og hvorfor. Hva er bakgrunnen
for og formålet med oppdraget, hva vil
oppdragsgiver oppnå, hvilke brukere er
rapporten relevant for, og hva skal leveres?
Mandatet for oppdraget må være utformet
slik at oppdragsgiver og oppdragstaker
forstår det likt. Problemstillingene må også
være mulige å besvare vitenskapelig ut fra
det eksisterende kunnskapsgrunnlaget.
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En forutsetning for å få dette til er tett dialog
mellom de som kjenner kunnskapsbehovet
og de som kjenner kunnskapsgrunnlaget.
Profesjonelle synteseorganisasjoner som
formidlingsledd mellom forskere og
forvaltning er derfor opptatt av en god
dialog og god kompetanse i alle ledd for å
sikre at kunnskapssyntesene er tilpasset og
egnet til formålet.

Det kan oppstå konflikter mellom
oppdragsgiver og synteseorganisasjonen
hvis kunnskapssyntesen avdekker forhold
som ikke er omtalt i oppdraget, men
som har betydning for konklusjonen.
Selv når opplysningene er til ulempe for
oppdragsgiver, er det en forutsetning for en
uavhengig kunnskapssyntese at også denne
kunnskapen omtales i svaret på oppdraget.

Bruk av
kunnskapssyntesen

Utforming av oppdrag

Va rs el om
oppdrag
Hvorda n
s ka l oppdraget
l øs es? Hvilken
kompetanse og
da ta trengs?

Pri ori tering a v
oppdrag

Oppdra gsgiver bruker
kunnskapssyntesen som
grunnlag for
regel verksutvikling,
s øknadsbehandling mm.

Sperrefrist

Fa ggruppen
vurderer og
godkjenner

Endelig
oppdrag

Førs te utkast ti l
oppdrag

Di a log om
oppdraget

Fa ggruppe(r)
s om s kal
godkjenne
kunnskapss yntesen
bes luttes
Godkjenning av
opps tart

Oppdra gsgiver
og øvri ge
i nvol verte
eva l uerer

Evaluering

Fa gfeller
vurderer

Offentlig høring a v
oppdraget

Planlegging av arbeidet
Figur 3: Kunnskapssynteseprosessen slik den utspiller
seg i profesjonelle synteseorganisasjoner

Ekspertvurdering
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VKM anbefaler:

•

•

Det bør tilrettelegges for at FoUinstitusjoner/kunnskapsinstitusjoner kan la
sine ansatte bidra i arbeid for uavhengige
synteseorganisasjoner nasjonalt og
internasjonalt.

•

Det bør tilrettelegges for at
synteseorganisasjonene kan knytte til
seg yngre eksperter i arbeidsgrupper og
paneler.

•

Synteseorganisasjonene bør bidra til eller
formidle opplæring innenfor relevante
metoder for vitenskapelig syntesearbeid.

•

Deltagelse i arbeid med
kunnskapssynteser bør være
meritterende for ansettelse og opprykk i
vitenskapelige stillinger.

•

Oppdragsgiver og oppdragstaker må
ha et felles ansvar for at det utarbeides
gode, presise oppdragsbeskrivelser.
Det betyr at spørsmålsstillingene må
være relevante og nyttige for konkrete
samfunnsspørsmål, de må la seg
besvare vitenskapelig, og det må være
tilstrekkelig med kunnskap tilgjengelig.
Profesjonelle synteseorganisasjoner med
et kompetent, vitenskapelig sekretariat
har et fortrinn i å bidra til å formulere
gode presise oppdragsbeskrivelser
og sørge for kontinuerlig dialog med
oppdragsgiver om forhold som måtte
oppstå underveis.

3.2 Kompetanse
Tilgang på ekspertise fra hele bredden
av fagdisipliner og fagmiljøer er en
forutsetning for å kunne levere gode
kunnskapssynteser innenfor et bredt spekter
av samfunnsspørsmål. Her har uavhengige
synteseinstitusjoner et fortrinn. De kan
rekruttere godt kvalifiserte forskere fra ulike
fagområder og vitenskapelige institusjoner til
ulike paneler og arbeidsgrupper. For å sikre
tilgang på best mulig faglig kompetanse
bør rekrutteringsprosessene være åpne,
grundige og basert på en uavhengig
vurdering av kandidatenes vitenskapelige
kompetanse.
En slik modell forutsetter at
kunnskapsinstitusjonene stiller sine ansatte
til disposisjon for arbeid i uavhengige
synteseorganisasjoner. Det kan være en
utfordring i en tid med reduserte budsjetter og
krav til inntjening for kunnskapsinstitusjonene.
Samtidig vil kunnskap og erfaring som høstes
gjennom å delta i syntesearbeid kunne være
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VKM Report 2017:25

VKM Report 2019: 16

Microplastics; occurrence, levels and
implications for environment and
human health related to food
Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for
Food and Environment

https://vkm.no/2612.html

Risk assessment of radioactivity in
food
Opinion of the Scientific Committee of the Norwegian Scientific Committee for
Food Safety
VKM, Alexander J, Brantsæter AL, Brunborg G, Fæste CK, Jaworska A, Komperød M,
Lillegaard ITL, Rosseland CM, Skuterud L, Andersen LF, Elvevoll EO, Hjeltnes B, Hofshagen
M, Krogdahl Å, Källqvist T, Opsahl-Sorteberg HG, Rafoss T, Skaar I, Skåre JU, Steffensen I-L,
Vandvik V, Wasteson Y, Hemre G-I.

https://vkm.no/504.html

I denne selvinitierte vurderingen
oppsummerer VKM
kunnskapsstatus om forekomst
av mikroplast i miljøet, og
mulige effekter på økosystemer,
terrestriske og akvatiske
organismer, matproduksjon og
menneskers helse. Ifølge VKM er
den vitenskapelige kvaliteten på
kunnskapen for dårlig til at det er
mulig å vurdere om mikroplast
utgjør en risiko for miljø og
helse.

Denne risikovurderingen
har Mattilsynet brukt i
regelverksarbeid. Vurderingen
gjennomgår grenseverdiene for
radioaktivitet i mat og drikkevann,
og svarer på om tiltakene som ble
iverksatt for å redusere mengden
av cesium-137 i mat fra spesielt
forurensede områder i Norge
etter Tsjernobylulykken har
fungert.

til nytte i ekspertenes daglige arbeid, og bidra
til kunnskaps- og kompetanseheving som
arbeidsgiverne i neste omgang kan nyte godt
av. Å delta i synteseorganisasjoner kan også

bidra til at ekspertene får en bedre forståelse av
forskningens samfunnsrelevans og utvider sitt
kontaktnett. Yngre forskere kan ha særlig god
nytte av slike muligheter.

3.3 Uavhengighet og habilitet
For at befolkningen skal ha tillit til
myndighetenes beslutninger er det viktig
at kunnskapsgrunnlaget som ligger til
grunn for beslutningene ikke er påvirket av
særinteresser. Når man har et felles, omforent,
uavhengig og troverdig kunnskapsgrunnlag
kan handlingsalternativene avveies
og diskuteres av beslutningstagere,
politikere, interessehavere og allmennhet.
Uavhengige synteseorganisasjoner kan
spille en viktig rolle i å fremskaffe et slikt
kunnskapsgrunnlag gjennom gode,
profesjonelle strukturer og prosesser: klar
rolleforståelse hos de ulike aktørene, åpne
og uavhengige rekrutteringsprosesser som
gir bred representasjon av relevante fagfelt,
institusjoner og interesser, institusjonell
uavhengighet og åpenhet om alle deler av
arbeidsprosessen, for å nevne noen viktige
momenter.

Uavhengige kunnskapssynteser 2020

21

Forutsetninger for gode, uavhengige kunnskapssynteser

Forutsetninger for gode, uavhengige kunnskapssynteser

Rollefordelingen mellom oppdragsgiver
og synteseorganisasjon må være tydelig
og erkjent av alle parter. Oppdragsgiver
kan be om svar på et spørsmål, men kan
ikke legge føringer for valg av fagekspertise,
metodikk, konklusjoner eller offentliggjøring
av kunnskapssyntesen. Fagekspertene har
ansvar for kvaliteten, men skal ikke gi råd
eller ta stilling til hvordan kunnskapen skal
brukes eller hvilke beslutninger som skal tas.
Synteseorganisasjonen kan imidlertid utrede
konsekvenser av ulike handlingsalternativer,
for eksempel ved å identifisere og evaluere
risikoreduserende tiltak. Når syntesen er
levert vil oppdragsgiver bruke resultatene til
å håndtere risiko i form av regulering og/eller
andre tiltak.

VKM anbefaler:

vurderingene som gjøres er etterprøvbare.

beslutningsgrunnlag for oppdragsgiverne.

•

Rekrutteringsprosesser til panelene
og tildeling av oppdrag på
syntesevirksomhet må være åpne og
offentlig tilgjengelige.

•

Rolleforståelse i arbeidet med
kunnskapssynteser må klargjøres ved
oppnevning av eksperter til ulike typer
paneler og oppdrag.

På samme måte vil åpenhet om
kriterier for oppnevning av eksperter,
mulige interessekonflikter og rutiner
for samhandling med oppdragsgiver,
observatører og høringseksperter ha
betydning for tilliten.

•

Kunnskapssynteser bør utarbeides og
godkjennes av et bredt sammensatt
panel av uavhengige forskere med
ulik fagbakgrunn og mangfold i
representasjon. Det medvirker til balanse
mellom ulike interesser og synspunkter.

Fagekspertene bør oppnevnes i kraft
av egen ekspertise og ikke representere
arbeidsgiver eller andre særinteresser. Det
er også helt sentralt at de ikke står, eller
oppfattes å stå, i et avhengighetsforhold
til den myndighet som beslutter hvordan
risikoen skal håndteres, eller til andre som
måtte ha interesser i beslutningen. Det
innebærer at habiliteten til alle involverte,
både fageksperter, sekretariatsansatte
og fagfeller, må vurderes for hver enkelt
kunnskapssyntese. I likhet med folk flest er
forskere og andre deltagere i arbeid med
kunnskapssynteser ikke alltid objektive,
men påvirkes av egne verdier og politiske
oppfatninger. Det er derfor viktig å være
åpen om alle interesser som kan påvirke
habiliteten. For å balansere og unngå
skjevheter i vurderingene er det også
avgjørende at synteseorganisasjonene
går bredt ut i rekruttering av eksperter og
sikrer representasjon fra ulike fagmiljøer
og fagtradisjoner, spesielt når det dreier
seg om komplekse eller kontroversielle
samfunnsspørsmål.

•

Det må praktiseres strenge regler for
habilitet som vurderer og tar hensyn
til mulige økonomiske, familiære og
andre bindinger til næringsvirksomhet,
oppdragsgiver, arbeidsgiver,
finansieringskilder, politiske eller andre
interesser.

Parallelt med økt behov for åpenhet i
kunnskapssynteser har åpen vitenskapelig
praksis, «open science» eller «åpen
vitenskap», fått økende oppmerksomhet.
Åpen vitenskap er profilert gjennom
kravet om åpen, forfatterbetalt publisering
profilert gjennom PlanS [17], men omfatter
også åpne vitenskapelige metoder,
åpne data, åpen dataforvaltning og
dataanalyse, åpen fagfellevurdering og
åpne utdanningsressurser. Åpen vitenskap
gjør data tilgjengelig for syntese og bidrar
til at både forskning og synteser kan
etterprøves. Etterprøvbarhet er viktig for tillit
til både primærforskningen og syntesene.
«Åpen syntese» er ennå ikke et etablert
begrep innenfor åpen vitenskap, men
eksemplifiseres allerede av utviklingen
innenfor arbeidet i både de internasjonale
og de nasjonale synteseorganisasjonene
(Figur 4).
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•

Habilitetsvurderingene skal være offentlig
tilgjengelige.

•

Det bør være klare regler for hvordan
man håndterer dissens.

3.4

Åpenhet og kommunikasjon

Åpenhet og kommunikasjon om
vitenskapelige vurderinger som ligger til
grunn for offentlige beslutninger er en
forutsetning for allmennhetens tillit. Åpenhet
gjelder ikke bare åpen tilgang til den aktuelle
vitenskapelige artikkelen eller syntesen, men
berører en rekke forhold som åpenhet om
hvilke data og litteratur som er lagt til grunn
for vurderingene og hvorfor, hvilke metoder
og antagelser som ligger til grunn, og at

Alle vitenskapelige vurderinger har en viss
grad av usikkerhet. For at leseren skal forstå
usikkerhetsmomentene som inngår i
grunnlaget for og usikkerhet i konklusjonene,
er det avgjørende å ha gode metoder for
å analysere, beskrive og kommunisere
usikkerhet, både i selve vurderingene og i
kanaler hvor vurderingene kommuniseres [18].
Det er også viktig at ordbruken er definert
og harmonisert. Harmonisert terminologi
bidrar til at ekspertene som gjør vurderingen
legger samme betydning til grunn og at
de som leser vurderingen oppfatter det
samme budskapet. Harmonisering er
nyttig innenfor fagområder, og kan også gi
et bedre grunnlag for å gjøre tverrfaglige
vurderinger. Konsistent begrepsbruk og
konklusjoner som gjenspeiler graden av
usikkerhet i vurderingene vil bidra til et bedre

Økte krav til åpenhet om
kunnskapsgrunnlaget for beslutninger av
samfunnsmessig betydning kom tydelig
fram i endringene i EUs matlovforordning
som EU-parlamentet vedtok sommeren
2019 [19]. Revisjonen av matlovforordningen
og den nye forordningen om åpenhet og
bærekraft i EUs risikovurdering i matkjeden
(EU-forordning 2019/1381) innebærer økt
åpenhet gjennom hele kunnskapskjeden,
og i særdeleshet når det gjelder selve
risikovurderingene. Åpenhet oppnås for
eksempel ved å øke allmennhetens tilgang
til den vitenskapelige dokumentasjonen
som skal presenteres for EFSA i forbindelse
med de ulike søknadsprosessene og som
danner det faglige grunnlaget for EFSAs
risikovurderinger av regulerte produkter.
EFSA har med denne forordningen også fått
mulighet til å bestille studier i vurderinger
hvor det er tvil om resultater. Dette kan tyde
på at man, i hvert fall i EU, er oppmerksom
på bindinger mellom den som eier og den
som utfører forskning. Åpenhet forutsetter
også at EFSA offentliggjør den vitenskapelige
dokumentasjonen så tidlig som mulig, og
gjennomfører offentlige høringer i forkant
av eller under saksbehandlingen. Videre
skal risikokommunikasjonen styrkes, særlig
med tanke på økt koordinering mellom
risikovurderere og risikohåndterere slik at
både allmennheten og virksomhetene får
økt forståelse av hva saken dreier seg om,
hva som har blitt vektlagt og begrunnelsene
for de avveiningene som er gjort.

Uavhengige kunnskapssynteser 2020

23

Forutsetninger for gode, uavhengige kunnskapssynteser

Forutsetninger for gode, uavhengige kunnskapssynteser

Et annet eksempel på behov for og nytte av
åpenhet er arbeidet til FNs klimapanel. Etter
hvert som klimapanelets funn og resultater
har blitt mer dramatiske og mer politisk
aktuelle, har også kritikken økt. Klimapanelet
møter denne kritikken med økt åpenhet
rundt hele synteseprosessen. Det gjelder
både prosess for problemformulering,
utnevning av eksperter, publisering av
de ulike versjonene av vurderingene og
fagfellevurderinger. Alle kommentarer
og tilsvar legges åpent ut som en del
av kvalitetskontrollen av rapportene. Det
internasjonale naturpanelet har lagt seg på
samme linje med en omfattende høring
der dokumentene ligger ute til innsyn og
kommentering. I Norge har Artsdatabanken
de siste årene praktisert åpent innsyn i de
foreløpige vurderingene av fremmede arter
og av truede arter og naturtyper. Dette kan
bidra til økt kvalitet og relevans, samtidig
som konfliktnivået dempes fordi ulike
synspunkter kommer til syne og vurderes
tidlig i prosessen.
VKM anbefaler:

•

Åpenhet både om prosess og produkt
av kunnskapssynteser, fra bestilling og
utnevning av eksperter til metodevalg,
datagrunnlag, tolkning av resultater og
vurdering av usikkerhet.

•

Grunnlagsdata bør så langt mulig være
åpent tilgjengelige slik at syntesene kan
etterprøves.

•

Alle kunnskapssynteser bør peke på
relevante kunnskapsbehov som kan
redusere usikkerheten i vurderingen.

•

Det bør brukes transparent terminologi
om risiko og usikkerhet.
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Figur 4. Viktige aspekter ved åpen vitenskap angår
også produksjon og bruk av kunnskapssynteser i
samfunnet. Aspektene i grøn ramme er spesifikke for
kunnskapssynteser.
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3.5 Relevans

VKM Report 2019: 01

Risk assessment of energy drinks and
caffeine
Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials
in Contact with Food, and Cosmetics of the Norwegian Scientific Committee for Food and
Environment

https://vkm.no/2910.html

Risikovurderingen ble gjort i
henhold til en protokoll for å sikre
åpenhet, metodisk nøyaktighet
og for å unngå tilfeldig utvelgelse
av studier. Rapporten er også et
eksempel på bruk av systematiske
kvalitetsvurderingsmetoder for å
bestemme styrker og svakheter
ved studier og sannsynligheten
for sammenheng mellom
eksponering og effekt.

Det er et mål at offentlig finansiert forskning
skal ha samfunnsrelevans og nytteverdi
og at samfunnets beslutninger skal være
basert på relevant kunnskap. Relevans for
brukere i forvaltning, næring og samfunn
er et viktig evalueringskriterium ved utlysing
av forskningsmidler. Relevans er også
en viktig begrunnelse og motivasjon for
departementenes investeringer i forskning
gjennom sektorprinsippet. Samtidig kan det
være krevende å vise samfunnsrelevansen
av ett enkelt forskningsfunn eller prosjekt.
Nye forskningsresultater bør heller ikke tas i
bruk som grunnlag for forvaltningsmessige
tiltak før de er validert og bekreftet av annen
forskning. Forskning er en interaktiv prosess,
og det er vanligvis først når forskningen har
et visst omfang, når flere gode uavhengige
studier understøtter det samme funnet, når
en sammenheng er blitt demonstrert flere
ganger og i flere relevante kontekster, at
samfunnet bør agere og endre politikk eller
praksis.
Kunnskapssynteser sammenstiller
resultater fra hele tilfanget av relevante
forskningsresultater, uavhengig av hvor, når,
av hvem og med hvilket formål forskningen
var utført. Standardiserte metoder og
protokoller sikrer at relevant kunnskap
inkluderes og at kunnskap fra flere kilder
blir kombinert på en måte som gir riktige
og etterprøvbare konklusjoner. Samtidig
blir kvaliteten på forskningen vurdert. Disse
prosessene sikrer at all relevant forskning
av tilstrekkelig kvalitet tas i bruk, og de sikrer
et bredest mulig og mest mulig relevant
kunnskapsgrunnlag for beslutninger og
praksis.
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har synteseorganisasjonene også en
viktig rolle i å kritisk vurdere om den
tilgjengelige kunnskapen er relevant og
balansert, og i å peke på kunnskapshull og
kunnskapsbehov som avdekkes i arbeidet
med kunnskapssynteser.
VKM anbefaler:

•

•

I behandlingen av søknader om
forskningsfinansiering bør prosjektets
og resultatenes potensiale for å
brukes i kunnskapssynteser, eller
til å fylle hull som er avdekket i
kunnskapssynteser, vurderes. Godt
formulerte forskningsspørsmål og bruk
av standardiserte metoder og protokoller
er viktige forutsetninger for dette.
Forskning som kan benyttes i
kunnskapssynteser bør anerkjennes og
belønnes.

3.6 Metoder for
kunnskapssynteser
Det finnes ikke én bestemt metode for
kunnskapssynteser. Hvilke metoder som er
mest formålstjenlige og egnet avhenger
av oppdragets kompleksitet og karakter,
kunnskapsgrunnlag og datatilgang.
Metodene kan variere fra faglige uttalelser
og vurderinger via mer omfattende
litteratur- og datagjennomganger til
strukturerte syntesemetoder, som
formaliserte risikovurderinger, systematiske
kunnskapssoppsummeringer og
metaanalyser.
I boksen på de neste sider viser vi eksempler
på sentrale internasjonale standarder
og metoder for faglig syntese som
brukes innenfor mat- og miljøområdet.
Metodene er ulike, men har alle definerte
prosedyrer og kriterier for innhenting og
sammenstillinger av informasjon. Dette sikrer
transparens, etterprøvbarhet og objektivitet.
Metoden må beskrives og dokumenteres
på en utfyllende måte, slik at alle valg og
prioriteringer i forkant og underveis blir
tydeliggjort. Videre er det viktig å beskrive
usikkerheten i konklusjonene. Det viser seg
i mange sammenhenger at det er krevende
å kommunisere usikkerhet, blant annet fordi
det er ulike tolkinger av usikkerhet og ulike
oppfatninger av hvordan man skal forholde
seg til usikkerhet i praksis. Begreper som
brukes for å karakterisere usikkerhet bør
defineres. Uavhengige synteseorganisasjoner
som leverer et stort antall kunnskapssynteser
ved hjelp av ulike metoder og innenfor et
bredt fagfelt, har både mulighet til og ansvar
for å bidra til en mer systematisk måte å
beskrive usikkerhet på.

I tillegg til å sammenstille, oppsummere
og synliggjøre eksisterende kunnskap
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Metoder brukt av internasjonale
organisasjoner innen mat- og
miljøområdet
Codex Alimentarius-kommisjonen, FNs
matvarestandardiseringsorgan under
FAO og WHO, har etablert prinsipper for
vurdering av risiko forbundet med mat.
Definisjonene i Codex er opptatt i EUs
matlovforordning og i den norske matloven,
og gjelder for Mattilsynets og VKMs arbeid
med henholdsvis risikohåndtering og
risikovurdering, og risikokommunikasjon i
begge institusjoner.

VKM Report 2016: 36

Assessment of the risks to Norwegian
biodiversity from the import and keeping
of terrestrial arachnids and insects
Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the
Norwegian Scientific Committee for Food Safety

https://vkm.no/1634.html

I dette oppdraget ble VKM bedt
om å vurdere over 6000 arter
av insekter og edderkoppdyr
med hensyn på mulige effekter
på norsk biologisk mangfold.
Rapporten illustrerer metodiske
utfordringer med et stort antall
arter som skal vurderes og et
manglende kunnskapsgrunnlag.
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«Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives» (JECFA) gjør
risikovurderinger av tilsetningsstoffer,
aromastoffer og forurensende stoffer i
mat, inkludert rester av veterinærlegemidler
og naturlige toksiner. “The Joint FAO/
WHO Meeting on Pesticide Residues”
(JMPR) gjør risikovurdering av rester av
plantevernmidler i mat. Codex definerer
risikovurderinger til å bestå av følgende fire
trinn etter at spørsmålet eller problemet
er klart formulert: fareidentifisering,
farekarakterisering, eksponeringsvurdering
og risikokarakterisering [20].
EFSA bruker i prinsippet samme sett av
begreper og tilnærming til risikovurdering
som FAO/WHO. EFSA har laget mange
veiledende metodedokumenter innenfor
ulike aspekter ved risikovurderinger, f.eks. for
analyse og kommunikasjon av usikkerhet
i vurderingene [18, 21] og for systematisk
veiing av betydningen av alle typer data mot
hverandre («weight of evidence») [22]. EFSA
har også utviklet retningslinjer for nytte- og
risikovurderinger av mat, hvor både nytte
og risiko veies mot hverandre i den samme
vurderingen [2], og flere dokumenter om
transparens [23, 24].

EFSA startet i 2014 prosjektet PROMETHEUS
(«PROmoting METHods for Evidence Use
in Scientific assessments») for å sikre at
EFSAs eksperter velger ut, kvalitetsvurderer
og integrerer evidens i de vitenskapelige
vurderingene på en konsistent måte
[25]. Prosjektet definerte prinsipper for
vitenskapelige vurderinger i en fire-trinns
prosess (planlegging, utføring, verifisering
og rapportering). I 2017 ble nytten av
fire-trinns prosessen vurdert. Man fant at
den for alle typer av EFSAs vitenskapelige
vurderinger førte til: 1) økt vitenskapelig verdi,
dvs. økt grad av upartiskhet, metodologisk
stringens, transparens og engasjement;
2) garanti for «fitness-for-purpose», dvs. at
metodene ble skreddersydd til de spesifikke
vurderingene; 3) økt effektivitet, fordi kravet
om å lage en protokoll for vurderingene
på forhånd bidro til å strømlinjeforme
gjennomføringen av vurderingene; 4)
innovasjon, siden tilnærmingen bedret
planleggingen før gjennomføringen; og 5)
økt harmonisering og konsistens i EFSAs
vurderinger. Denne tilnærmingen ble
også vurdert til å være effektiv for å påvise
behov for alternative metoder og ekstra
ekspertise og et godt grunnlag for å definere
et kvalitetshåndteringssystem for EFSAs
vitenskapelige prosesser.
På miljøområdet er det etablert en rekke
metoder for å vurdere risiko relatert til
introduksjon, etablering og spredning av
fremmede organismer. Tilgjengelig metodikk
inkluderer alt fra raske screeningmetoder til
fullskala kvantitative risikovurderingsmetoder,
som Artsdatabankens metode for
vurdering av fremmede arter (Generic
Ecological Impact Assessment of Alien
Species) [26]. VKM har utarbeidet en egen
veileder med sammendrag av de mest
etablerte metodikkene på dette feltet, og
en introduksjon til en totrinns-tilnærming

for risikovurdering av innførsel og bruk av
fremmede organismer [27].
Den internasjonale plantevernkonvensjonen
IPPC (International Plant Protection
Convention) har utviklet en rekke standarder
på plantehelseområdet [28]. Hensikten
med standardene er å harmonisere
plantehelsetiltak, spesielt de som berører
den internasjonale handelen med planter
og planteprodukter. En av de mest brukte
standardene, «ISPM 11. Pest risk analysis for
quarantine pests», angir retningslinjer for
risikoanalyse av planteskadegjørere for å
fastslå om disse er karanteneskadegjørere,
dvs. skadegjørere som er særlig vanskelig
å bekjempe og som har et stort og alvorlig
skadepotensiale. Analysen inkluderer
effekter på avling, kvalitet, naturmangfold,
økonomiske konsekvenser, samt vurderinger
av risikoreduserende tiltak. EPPO (European
and Mediterranean Plant Protection
Organization) har også bidratt med flere
standarder på det plantesanitære området
[29].
Den internasjonale dyrehelseorganisasjonen
World Organisation for Animal Health (OIE)
har utarbeidet definisjoner og retningslinjer
for vurdering av risiko knyttet til dyrehelse,
primært relatert til introduksjon av sykdom
i importerende land. Det er utviklet egne
standarder for vurdering av risiko knyttet
til dyrehelse for henholdsvis landdyr og
akvatiske organismer [30]. EFSA har også
utviklet retningslinjer for risikovurderinger av
dyrevelferd [31].
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Systematiske
kunnskapsoppsummeringer
De siste årene har det vært økende
oppmerksomhet på å utvikle transparente,
mest mulig objektive og godt
dokumenterte metoder for systematiske
kunnskapsoppsummeringer. Dette er
oversikter hvor forfatterne har brukt
en predefinert, systematisk og tydelig
fremgangsmåte for å finne, velge ut, kritisk
vurdere og oppsummere alle relevante
undersøkelser om samme spørsmål [32].
Arbeidet med systematiske
kunnskapsoppsummeringer startet i sin tid
med kliniske studier innen medisin, som
en del av bevegelsen «evidence-based
medicine» [33]. Metoden kan brukes f.eks. til
å hjelpe helsemyndighetene med å velge
mellom ulike behandlingsmetoder, typer av
helsetjenester o.l. All evidens innen ett felt
oppsummeres og publiseres på «Cochrane
Database of Systematic Reviews (CDSR)»
[34]. Mange land har institusjoner som
gjennomfører slike vurderinger – ”Health
Technology Assessments” organisasjoner.
Dette har senere spredt seg til andre fagfelt,
f.eks. «evidence-based toxicology», som
videreutvikles av en egen organisasjon
«Evidence-Based Toxicology Collaboration»
[35].
Før man utfører en systematisk
kunnskapsoppsummering lages det en
protokoll, som helst skal registreres og/eller
publiseres på forhånd. Registeringen kan
skje f.eks. hos Cochrane for humane kliniske
data eller hos Syrcle [36] eller CAMARADES
[37] for data fra dyreforsøk. Elementene i en
systematisk kunnskapsoppsummering, som
beskrives i en protokoll på forhånd, er vist i
Figur 5.
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Ekspertvurdering
Ved utredninger innen fagområder der det
foreligger svært lite data, eller i komplekse,
ofte tverrfaglige spørsmål, kommer man
ikke utenom å bruke ekspertvurderinger.
Ekspertvurderinger kan også gjøres på
en systematisk måte for å bli mest mulig
transparente og etterprøvbare. EFSA har
laget et veiledende dokument for hvordan
dette kan foregå: «Guidance on Expert
Knowledge Elicitation» [38].

Besvare problemstillingen

VKM anbefaler:

•

Valg av metode bør begrunnes i alle
kunnskapssynteser.

•

Det bør arbeides med bedre
koordinering av beskrivelse av usikkerhet
på tvers av fagområder og metoder.

•

I alle kunnskapssynteser skal metoden
beskrives og dokumenteres utfyllende.

Dataanalyse av individuelle studier, evt. metaanalyse
Vu r d e r i n g a v s t u d i e n e s k v a l i t e t
Ekstraksjon av relevant informasjon

Va l g a v r e l e v a n t e s t u d i e r
Søk etter relevant publisert litteratur (alle typer evidens)
Formulering av problemstillingen
Figur 5: Elementer i en systematisk kunnskapsoppsummering
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Forkortelser
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (Konvensjonen om internasjonal handel med
truede arter av vill fauna og flora – Washington-konvensjonen)
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
European Food
Safety Authority
(Den
europeiske
myndighet
and FloraEFSA:
(Konvensjonen
om internasjonal
handel
med
truede arter
av vill fauna og
for
næringsmiddeltrygghet)
flora – Washington-konvensjonen)
EPPO: European
andAuthority
Mediterranean
Plant Protection
Organisation
EFSA: European
Food Safety
(Den europeiske
myndighet
for
næringsmiddeltrygghet)
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FNs
organisasjon
ernæring ogPlant
landbruk)
EPPO: European
and for
Mediterranean
Protection Organisation
FN:and
United
NationsOrganization
(De forente nasjoner)
FAO: Food
Agriculture
of the United Nations (FNs organisasjon
for ernæring og landbruk)
IPBES: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity
andNations
Ecosystem
Servicesnasjoner)
(Det internasjonale naturpanelet)
FN: United
(De forente
IPCC: Intergovernmental
Panel onPlatform
Climateon
Change
(FNs and Ecosystem
IPBES: Intergovernmental
Science-Policy
Biodiversity
klimapanel)
Services (Det internasjonale naturpanelet)
IPPC: International
PlantonProtection
Convention
(Den
IPCC: Intergovernmental
Panel
Climate Change
(FNs klimapanel)
internasjonale plantevernkonvensjonen)
IPPC: International Plant Protection Convention (Den internasjonale
NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
plantevernkonvensjonen)
utdanning
MT: Mattilsynet
UNDP: United Nations Development Programme (FNs
utviklingsprogram)
NIFU: Nordisk
institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
UNEP:Nations
United Nations
Environmental
Programme
(FNs
UNDP: United
Development
Programme
(FNs utviklingsprogram)
miljøprogram)
UNEP: United Nations Environmental Programme (FNs miljøprogram)
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural
UNESCO:
United Nations
Scientific
and Cultural
Organization)
Organization)
(FNsEducational,
organisasjon
for utdanning,
vitenskap,
kultur og (FNs
organisasjon
for
utdanning,
vitenskap,
kultur
og
kommunikasjon)
kommunikasjon)
VKM: Vitenskapskomiteen
for mat og
VKM: Vitenskapskomiteen
for miljø
mat og miljø
WHO: World
(Verdens(Verdens
helseorganisasjon)
WHO:Health
WorldOrganization
Health Organization
helseorganisasjon)
WMO: World
Meteorological
Organization
(Verdens meteorologiorganisasjon)
WMO:
World Meteorological
Organization
(Verdens

meteorologiorganisasjon)
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• Risikovurdering: en prosess
som består av følgende trinn:
problemformulering, identifisering
og deretter karakterisering av en fare
eller uønsket effekt (f. eks. en bakterie
eller en fremmed art), og vurdering
av sannsynligheten for at faren eller
effekten skal inntreffe og til slutt en
vurdering av risiko som uttrykkes som
en funksjon av sannsynligheten og
effekten (Figur 6). Innen risikovurdering
av kjemiske stoffer defineres trinnene
som fareidentifisering, farekarakterisering,
eksponeringsvurdering
og risikokarakterisering.
Risikokarakteriseringen
sammenfatter informasjonen
samlet under fareidentifiseringen og
farekarakteriseringen av det kjemiske
stoffet (dets toksiske egenskaper) og
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• Nytte-risikovurdering: nytterisikovurderinger er relevante i tilfeller
der eksempelvis en matvare, kjemikalie
eller et tiltak kan ha både risiko og
nytte [2]. I en risiko-nyttevurdering vil
sannsynligheten for en skadelig effekt
vurderes mot sannsynligheten for en
nytteeffekt.
• Systematiske
kunnskapsoppsummering:
oversikt over kunnskapsstatus for et
klart definert spørsmål. Systematiske
kunnskapsoppsummeringer bruker
definerte protokoller og metoder
for å samle inn, identifisere, velge
ut og kritisk vurdere relevant
forskning og annen relevant
kunnskap, og for å kvalitetsvurdere
og analysere data fra disse kildene.
For å kunne kalles systematisk, må
kunnskapsoppsummeringen oppfylle
bestemte krav (Figur 5): 1) bruke og
oppgi søkestrategi ved søk etter relevant
litteratur og kunnskap, 2) bruke klare
kriterier for eksklusjon eller inklusjon
i oppsummeringen, 3) vurdere
kvaliteten på inkluderte studier og
oversikter, 4) sammenfatte og vurdere
dokumentasjonen på en systematisk
måte.

Svært
sannsynlig
Sannsynlig

= HØY
= MIDDELS

Usannsynlig

eksponeringsvurderingen (estimert
inntak av stoffet), dvs. man vurderer
den toksiske effekten stoffet har ved
eksponeringen.

Risiko

= LAV

Svært
usannsynlig

Kunnskapssyntese: samlebetegnelse
for ulike typer strukturerte oppsummeringer
av forskningsbasert kunnskap i vid
forstand. Kunnskapssynteser defineres
av Grimshaw [1] som «vitenskapelige
studier basert på data og kunnskap
fra ulike primære forskningskilder.
Kunnskapssynteser er basert på pålitelige,
reproduserbare og eksplisitte metoder for
å sammenstille og oppsummere kunnskap
som minimerer bias/skjevhet og sikrer
pålitelighet og presisjon i konklusjonene».
Kunnskapssynteser kan både oppsummere
eksisterende kunnskap og beskrive
kunnskapsmangler. Eksempler på ulike typer
kunnskapssynteser i vid forstand er:

Sannsynlighet

Sentrale begreper innen
kunnskapssyntesefeltet

Marginal

Liten

Moderat

Stor

Konsekvens/uønsket effekt

Figur 6: Risikovurdering

• Metaanalyse: bruk av definerte
statistiske prosedyrer for å gjøre en
samlet kvantitativ analyse av en rekke
uavhengige studier av den samme
problemstillingen.

skal utføres på en måte som sikrer
tydelig rollefordeling og åpne prosesser.
Risikoanalysen består av:

• Ekspertvurdering: vurdering basert
på eksperters personlige kunnskap
og erfaringer innen et tema. Benyttes
i tilfeller der man ønsker svar på et
spørsmål der det er svært lite data, eller
der det er komplekse, ofte tverrfaglige,
spørsmål.

• Risikohåndtering: forvaltningsmessig
tiltak og politisk prosess som avgjør
hvordan en skal forholde seg til en mulig
risiko.

Kunnskapsinstitusjoner: institusjon som
produserer kunnskap gjennom forskning,
f.eks. universiteter og offentlige og private
forskningsinstitutter.
Problemformulering: presis beskrivelse
av den vitenskapelige problemstilling som
skal vurderes. En god problemformulering
sikrer at vurderingen er adekvat for formålet
og i tråd med oppdragsgivers behov.
Risikoanalyse: et rammeverk for å
sammenstille kunnskapsgrunnlag for å
vurdere, håndtere, og kommunisere risiko for
skade eller sykdom. (Figur 2). Risikoanalysen

• Risikovurdering (se ovenfor).

• Risikokommunikasjon: utveksling og
deling av risikorelaterte data, informasjon
og kunnskap mellom og blant forskjellige
grupper, som for eksempel fagpersoner,
myndigheter, forbrukere, media og
allmennheten.
Synteseorganisasjoner: institusjoner
med hovedformål å sammenstille
eksisterende kunnskapsgrunnlag for
relevante samfunnsspørsmål. Rene
synteseorganisasjoner driver ikke
egen primærforskning. Eksempler på
synteseorganisasjoner er EFSA, FNs
klimapanel, VKM og Artsdatabanken.
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Internasjonale og nasjonale synteseorganisasjoner
1. Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (EFSA)
På 1990-tallet var Europa rammet av flere store
matskandaler som kugalskap, dioksinforurensing
m.m., noe som skapte stor uro både blant
forbrukere, politikere og offentlige myndigheter.
I kjølvannet av disse hendelsene gikk EU i
gang med å fornye lovverk og tilsynssystemer
for å forbedre EUs mattrygghet, sikre et høyt
nivå av forbrukervern og gjenopprette tilliten
til EUs matforsyning. Utgangspunktet for dette
arbeidet var Kommisjonens «White Paper on
Food Safety», som ble lansert i januar 2000.
I denne hviteboken legger Kommisjonen
vekt på helkjedetenkning, kunnskapsbasert
politikkutforming og praksis, og et system som
sikrer åpenhet, faglig uavhengighet og kvalitet
[39].
I 2002 kom EUs nye matlovforordning
(General Food Law). I erkjennelsen av at det
alltid vil være en rekke ulike faktorer som vil
kunne ha en direkte eller indirekte innvirkning
på mattryggheten, ble EUs matlov gitt et
bredt anvendelsesområde. Virkeområdet til
EUs matlov går helt fra primærproduksjonen
av næringsmidler og fôr og helt frem til
overlevering av maten til forbrukerne.
Loven er basert på risikoanalyseprinsippene
og vektlegger en transparent og ryddig
rollefordeling i skjæringspunktet mellom
vitenskap, forvaltning og politikk, for å sikre
full åpenhet i beslutningsprosesser. Dette
innebærer krav om at det ved beslutninger
som kan berøre mattrygghet skal framgå hva
som er vitenskapelig baserte risikovurderinger,
hva som er politiske vurderinger og hva som er
tilsynets skjønnsmessige handlingsrom innenfor
regelverket. For å styrke den vitenskapelige
innsatsen og sikre at denne er uavhengig av
tilsynsmyndighetene og de politiske organene,
besluttet EU å opprette et nytt uavhengig
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organ, Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (European Food Safety
Authority, EFSA, http://efsa.europa.eu).
EFSA har som hovedoppgave å utarbeide
risikovurderinger og gi vitenskapelige råd
til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og
medlemslandene innenfor områdene
matbårne sykdommer, ernæring og
næringsstoffer, forurensende stoffer, dyrehelse
og dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler
og genmodifiserte organismer. EFSA vurderer
også miljørisiko knyttet til introduksjon og
spredning av planteskadegjørere og i forbindelse
med godkjenning av plantevernmidler,
genmodifiserte organismer og tilsettingsstoffer
til fôr. På enkelte områder utarbeides også
risikovurderinger av medlemsstatene,
eksempelvis for kjemiske plantevernmidler
og ny mat. Vurderingene gjøres primært på
oppdrag fra EU-kommisjonen, men EFSA tar
også opp saker på eget initiativ, ofte knyttet til
oppdateringer av risikovurderingsmetodikk og
nye eller framtidige farer som kan oppstå og
skape potensielle problemer i matkjeden.
EFSA har også ansvar for risikokommunikasjon,
dvs. en utveksling av informasjon og
synspunkter gjennom hele prosessen mellom
de som er ansvarlig for risikovurderingen og
risikohåndteringen og andre berørte parter,
som forbrukere og bransje. I tillegg er et
hurtigvarslingssystem for helsefarlig mat og fôr
lagt til EFSA («RASFF alerts»).
EFSA er organisert med et sekretariat, en
hovedkomité («Scientific Committee») og
ti ulike fagpaneler. Medlemmene av EFSAs
paneler er forskere og andre eksperter fra
vitenskapelige institusjoner innenfor og utenfor
Europa som oppnevnes for en periode på tre år.
Medlemmene i EFSA oppnevnes i kraft av egen
faglige kompetanse og representerer ikke sin
arbeidsgiver eller andre interesser.

Sekretariatet i VKM er norsk kontaktpunkt for
EFSA. Som kontaktpunkt skal VKM fremme
utveksling av informasjon og kunnskap
mellom EFSA og medlemslandene og bidra
i fellesprosjekter. Direktøren i VKM er Norges
representant i EFSAs rådgivende organ,
«Advisory Forum». Flere av VKMs medlemmer
er eller har vært medlemmer av EFSAs
fagpaneler og hovedkomité. VKMs ansatte og
medlemmer deltar også i EFSAs vitenskapelige
nettverk og ulike arbeidsgrupper.
2. FNs klimapanel (IPCC)
FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on
Climate Change, https://www.ipcc.ch/) er en
institusjon opprettet av FN-organene Verdens
meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs
miljøprogram (UNEP) i 1988. Klimapanelets
formål er objektivt og åpent å samle og
vurdere tilgjengelig naturvitenskapelig, teknisk
og samfunnsøkonomisk informasjon om
klimaendringer.
Alle land som er medlemmer av WMO eller FN
kan være medlemmer av FNs klimapanel. Per
1.3. 2020 er 195 nasjoner med. Klimapanelet
har plenumsmøter 1–2 ganger i året. Her drøfter
og avgjør panelet IPCCs struktur, prosedyrer,
arbeidsprinsipper, arbeidsplan og budsjett,
samt velger panelets leder og medlemmer av
panelet. Klimapanelet vedtar mål, fokusområder
og tidsramme for hovedrapportene, og det
er panelet som godkjenner hovedrapportene
og «sammendraget for beslutningstakere»,
som blir vedtatt i plenum. Hvert medlemsland
har bare én stemme, men landene sender
regjeringsoppnevnte delegasjoner bestående
av politikere, byråkrater og forskere til
plenumsmøtene. Rundt 80 andre FN-organer
og internasjonale organisasjoner har også status
som observatører.
Kjernen i panelets arbeid er hovedrapportene
om klodens klima, som publiseres med
fem til sju års mellomrom. Rapportene
vurderer det fysiske grunnlaget for klimaets
utvikling, årsakene til og potensielle effekter av

klimaendringer, samt muligheter til å begrense
disse effektene. Klimapanelet gjør ikke egen
forskning, men går gjennom publiserte studier,
systematiserer og oppsummerer kunnskapen.
Dette omfattende syntesearbeidet gjøres
på frivillig basis av en gruppe på rundt 800
natur- og samfunnsvitenskapelige forskere og
andre eksperter fra rundt 85 land. Klimapanelet
utnevner forfatterne og andre mer spesialiserte
bidragsytere til hver enkelt rapport etter forslag
fra medlemslandene. Rapportene er også ute
på høring i to runder. Disse høringsrundene er
åpne, alle kan registrere seg på klimapanelets
nettsider for å delta. Arbeidet med hver rapport
tar flere år.
Det faglige arbeidet med Klimapanelets
hovedrapporter foregår i all hovedsak i tre
arbeidsgrupper: Arbeidsgruppe 1 vurderer
naturvitenskapelige sider ved klimasystemene
og endringene i klimaet, både i fortid og
fremtid. Arbeidsgruppe 2 vurderer hvor sårbar
naturen og våre sosioøkonomiske systemer
er for klimaendringer, hvilke negative og
positive konsekvenser klimaendringer av ulike
omfang kan føre til og hvilke muligheter vi har
for å tilpasse oss endringene. Arbeidsgruppe
3 vurderer de politiske og teknologiske
mulighetene for å begrense klimaendringene,
hovedsakelig knyttet til klimagassutslipp.
Hver arbeidsgruppe har en faglig ledelse og
et sekretariat (Technical Support Unit) som
koordinerer arbeidet. I tillegg til arbeidsgruppene
har Klimapanelet to spesialgrupper med
ansvar for metodeutvikling og datastøtte innen
klimagassutslipp.
Klimapanelets rapporter utgjør det viktigste
vitenskapelige grunnlaget for politiske
beslutninger i klimakonvensjonen. IPCC sier selv
at dets arbeid er politisk relevant, men likevel
politisk nøytralt. Panelet kommer derfor ikke
med konkrete politiske forslag. Politikkutforming
basert på panelets vurderinger er overlatt til FNs
klimakonferanser og enkeltlandene. Klimapanelet
ble tildelt Nobels fredspris for 2007.
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3. Det internasjonale naturpanelet (IPBES)
FNs naturpanel (Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services, https://www.ipbes.net/) er en uavhengig
mellomstatlig institusjon opprettet av 94 land
i 2012. Naturpanelet har etablert en rekke
partnerskapsavtaler. Sentralt er partnerskapet
med de fire FN-organisasjonene; UNEP,
UNESCO, FAO og UNDP. Naturpanelets formål
er å vurdere tilstand og endringer i klodens
biologiske mangfold, økosystemer og de goder
og tjenester økosystemene leverer.
Alle land som er medlemmer av FN kan være
medlemmer av Naturpanelet. Per i dag er
134 nasjoner med. Medlemslandene sender
delegasjoner med myndighetsrepresentanter
som kan komme fra både forskning og
forvaltning. Akkrediterte organisasjoner kan
delta som observatører i plenumsmøtene
som holdes hvert eller annet hvert år.
I tillegg til å igangsette og godkjenne
utredningene så behandler plenumsmøtene
prosedyrespørsmål og administrative spørsmål
som arbeidsplan og budsjett. Plenum velger
også myndighetsrepresentanter til byrået
(to representanter fra hvert av de fem FNregionene) og uavhengige eksperter (fem fra
hver av de fem FN-regionene) til det tverrfaglige
ekspertpanelet (Multidisciplenary Ekspert Panel,
MEP). Medlemmene sitter på åremål. Byrået og
MEP har ulike roller for å ivareta panelets mål
og prinsipper. For eksempel har MEP ansvar
for å utnevne utredningsledere og forfattere ut
fra nominasjoner fra medlemsland og andre
aktører. Utredningslederne kan ikke komme
fra byrået eller MEP. Det er etablert en rekke
forfattergrupper og ekspertgrupper for ulike
formål, bestående av eksperter som alle bidrar
gratis til arbeidet. Verdien av en IPBES-utredning
overstiger langt panelets budsjetterte kostnader,
slik som til møter og reise for u-landseksperter.
Samlet har flere tusen eksperter vært involvert,
herunder som fagfeller i åpne høringer (I. Baste,
pers. med.).
Den første globale hovedrapporten om
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tilstand, endringer, framskrivinger og
handlingsalternativer knyttet til klodens biologiske
mangfold, økosystemer og økosystemtjenester
ble levert i mai 2019. Naturpanelet leverer også
regionale rapporter og synteserapporter på
spesifikke tema, som for eksempel pollinering
og landdegradering. Det arbeides med en
rekke nye utredninger (se https://ipbes.net/
assessment-reports). I 2023 kommer den første
globale rapporten om fremmede arter.
Naturpanelet har et desentralisert system av
tekniske støtteenheter (Technical Support Units),
som er lokalisert i ulike partnerorganisasjoner
rundt omkring i verden. Disse er tidsavgrensede
enheter som er øremerket for å støtte
ulike utredninger eller andre aktiviteter.
Miljødirektoratet har for eksempel ansvaret for
støtteenheten til panelets arbeidsgruppe for
kapasitetsbygging.
Naturpanelets rapporter utgjør det viktigste
vitenskapelige grunnlaget for politiske
beslutninger i konvensjonen om biologisk
mangfold. IPBES sier selv at dets arbeid er
politisk relevant, men likevel politisk nøytralt.
Panelet kommer derfor ikke med konkrete
politiske forslag. Politikkutforming basert på
panelets vurderinger er overlatt til FNs organer
og enkeltlandene.
4. Vitenskapskomiteen for mat og miljø
(VKM)
Historikk
Ved årtusenskiftet, på samme tid som EU var i
gang med revisjon av lovverk og tilsynssystemer
på matområdet, var også organiseringen av
den norske matforvaltningen oppe til diskusjon.
Norge var ikke rammet av matvarekriser på
samme måte som resten av Europa, men fikk
på plass en omfattende matreform 1. januar
2004, basert på EUs matlov. Helkjedetenking
var det bærende prinsippet også i den norske
matreformen. Det innebærer at myndighetenes

overvåking og kontroll skal følge mat- og
fôrvarer gjennom hele produksjonskjeden
fra innsatsvarer til ferdige produkter. Et annet
viktig prinsipp i den norske matreformen var
skillet mellom vitenskap og fag versus tilsyn,
håndtering og politikk.
Omorganiseringen av den offentlige
matforvaltningen resulterte i en ny norsk
matlov [40]. Den var også opptakten til at
et nytt mattilsyn for landbasert produksjon
og sjømat ble opprettet i 2004, som
fikk navnet Mattilsynet. For å betjene
matforvaltningens behov for uavhengige,
vitenskapelig baserte risikovurderinger,
besluttet Stortinget at det skulle etableres en
uavhengig vitenskapskomité, administrativt
underlagt det daværende Helsedepartementet.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
ble etablert 1. april 2004, med mandat å
foreta risikovurderinger av forhold med direkte
eller indirekte betydning for helsemessig
trygg mat langs hele matkjeden fram til
forbruker. Dette inkluderte risikovurderinger
på områdene dyrehelse, dyrevelferd,
plantehelse, human helse, samt kosmetikk og
kroppspleieprodukter. I tillegg omfattet VKMs
mandat ernæringsspørsmål der det var relevant
for Mattilsynets forvaltningsansvar. Med denne
organisasjonsmodellen skulle man sikre at
det ble et klart skille mellom den vitenskapelig
baserte risikovurderingen og myndighetenes
håndtering av risikoen (Figur 2). Et viktig premiss
var at risikovurderingene skulle være åpne,
tilgjengelige og dokumenterte. For å sikre god
kommunikasjon med EU-systemet ble komiteen
bygget over noenlunde samme lest som EUs
nyopprettede vitenskapskomité EFSA, men i
betydelig mindre format.
I 2007 ble VKMs portefølje utvidet med
miljørisikovurderinger av genmodifiserte
organismer på oppdrag fra Miljødirektoratet
(daværende Direktoratet for naturforvalting).
Dette var utredninger som direktoratet
tidligere hadde stått for selv. Med større

oppmerksomhet rundt nødvendigheten av
å skille risikovurdering og risikohåndtering,
og nye regelverk i støpeskjeen, hadde
direktoratet etter hvert et økende behov for å
få gjennomført uavhengige risikovurderinger,
også på andre områder. Miljødirektoratet
ønsket å legge disse vurderingene til én
organisasjon, blant annet for å oppnå
synergieffekter av å samle fagområdene og
for å få vurderinger utført etter mest mulig
like prinsipper og metoder. Dette resulterte i
at Klima- og miljødepartementet (KLD) i 2014
besluttet at VKM, i en prøveperiode på to år,
skulle utarbeide risikovurderinger og andre
vitenskapelige vurderinger knyttet til fremmede
organismer, handel med truede arter (CITES),
mikrobielle produkter og GMO-legemidler.
I tråd med anbefalingene i Miljødirektoratets
evalueringsrapport besluttet KLD høsten 2017
at VKMs oppdrag innenfor alle fagområdene
som var omfattet av prøveperioden, skulle
gjøres permanente. VKMs uavhengighet,
faglige bredde og styrke, og betydelige
risikovurderingskompetanse, ble trukket fram
som spesielt avgjørende for videreføring av
oppdraget. KLD la også vekt på at det er store
synergieffekter og effektiv ressursbruk ved å
samle risikovurderingsoppdrag for flere av
miljøforvaltningens fagområder i én og samme
institusjon.
Som en konsekvens av at VKMs mandat ble
utvidet på permanent basis, ble komiteens
navn endret til Vitenskapskomiteen for mat
og miljø. Akronymet VKM ble beholdt etter
navneendringen.
VKM som organisasjon
VKM består av en vitenskapelig, tverrfaglig komité
med oppnevnte eksperter og et vitenskapelig
sekretariat. Ekspertene kommer fra en rekke ulike
fagfelt og fra ulike vitenskapelige institusjoner. De
er oppnevnt i kraft av egen faglig ekspertise og
representerer ikke institusjonen de er ansatt ved
eller andre interessenter.
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og eksterne eksperter. Eksterne eksperter
oppnevnes når kompetansebehovet ikke dekkes
av eksisterende komité. Fagekspertene som
deltar i VKMs arbeid, enten som fast medlem
eller ekstern ekspert, mottar godtgjøring for
arbeidet. Godtgjøring for møteforberedelser
og møtetid følger statens satser for deltagelse i
offentlig oppnevnte råd og utvalg.

VKMs medlemmer har kompetanse på
minimum doktorgradsnivå innen ett eller
flere av VKMs fagområder. Mange har
professorkompetanse. Medlemmene er fordelt
på en hovedkomité og 11 faggrupper (Figur
7), og deres samlede kompetanse dekker alle
fagområdene til VKM. Faggruppene og/eller
hovedkomiteen har det faglige ansvaret for
kunnskapssyntesene. Hovedkomiteen behandler
saker av prinsipiell og overordnet karakter,
diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM og
sluttbehandler større saker.

VKM driftes av et vitenskapelig sekretariat som
utfører vitenskapelige og kommunikasjonsfaglige
oppgaver, og som bistår hovedkomiteen og
faggruppene i arbeidet med vurderingene.
De aller fleste av de vitenskapelig ansatte
i sekretariatet har relevant kompetanse
på doktorgradsnivå. Administrativt er
sekretariatet organisert som en egen enhet i
Folkehelseinstituttet.

VKM har i dag omlag 100 medlemmer
som til daglig er ansatt ved 28 ulike
kunnskapsinstitusjoner. For hvert oppdrag som
VKM skal løse settes det ned en eller flere
prosjektgrupper. Prosjektgruppen(e) kan bestå av
VKM-medlemmer fra en eller flere faggrupper,
eller en kombinasjon av VKM-medlemmer

Sekretariatet
Faggrupper

GMO

Plantevernmidler

Ernæring

Smittestoffer
Tilsetningsstoffer,
matemballasje og
kosmetikk

Hovedkomiteen

Mikrobiologiske
produkter

Plantehelse
Fremmede
organismer og
handel med
truede arter
(CITES)

Dyrehelse og
dyrevelferd
Fôr til fisk og
landdyr

Figur 7: Organisering av VKM i 2020
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Oppnevning av medlemmer til VKM
Ved oppnevning av ny vitenskapskomité
gjøres det en offentlig utlysning etter norske
eller nordiske eksperter med kompetanse på
doktorgradsnivå innen ett eller flere av VKMs
fagområder. Alle som søker om å bli medlem
av VKM blir vurdert av en uavhengig nordisk
bedømmelseskomité. Medlemmene av
bedømmelseskomiteen skal ha doktorgrad,
gjerne professorkompetanse, og ha relevant,
vitenskapelig kompetanse som samlet sett
er dekkende for alle VKMs fagområder.
Bedømmelseskomiteen skal også være
sammensatt slik at den samlet sett har erfaring
med risikovurdering og kjennskap til VKMs
arbeid. Disse komitémedlemmene skal også ha
erfaring med å evaluere søkere til råd og utvalg,
og/eller prioritering av forskningssøknader.
Bedømmelseskomiteen vurderer om søkeren
har vitenskapelig kompetanse innenfor VKMs
fagområder basert på relevante, særlig nye,
publikasjoner, og relevant arbeidserfaring.
For de kandidatene som blir vurderte til å
være vitenskapelig kvalifiserte til å være VKMmedlemmer, blir bedømmelseskomiteen også
bedt om å vurdere om i) søkeren har erfaring
med risikovurdering, ii) søkeren har erfaring
fra faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer
eller arbeidsgrupper og iii) om søkeren har
lederkompetanse, med tanke på ledelse av
hovedkomiteen eller faggruppene.
Søkere som bedømmelseskomiteen vurderer
som kvalifiserte, blir vurdert for innplassering
i hovedkomiteen og/eller faggruppene av
sekretariatet. Målet for innplasseringer er at:
•

VKMs fagområder, inkludert kjennskap til
norske forhold, er dekket

•

Det er en geografisk fordeling av medlemmene

•

Hvert kjønn er representert med minst 40 prosent

•

Innplasseringen bidrar til oppbygging av
norske kunnskapsmiljøer innenfor VKMs
fagområder

Sekretariatets innstilling sendes Helse- og
omsorgsdepartementet, som oppnevner
VKMs nye medlemmer i samråd med
Klima- og miljødepartementet, Landbruksog matdepartementet og Nærings- og
fiskeridepartementet. Departementet oppnevner
også leder og nestledere av hovedkomiteen
og ledere av faggruppene. Oppnevning
gjelder for fire år av gangen. Medlemmene kan
gjenoppnevnes for flere perioder.
Uavhengig, åpen og tverrfaglig
VKMs kjerneverdier er vitenskapelig, uavhengig,
åpen og tverrfaglig. VKM er faglig uavhengig
og kan ikke instrueres i faglige spørsmål. Det
betyr at verken departementene, Mattilsynet,
Miljødirektoratet eller noen andre har faglig
instruksjonsrett over komiteen eller sekretariatet.
Medlemmene i VKM er tilknyttet VKM i kraft
av sin egen faglige kompetanse og ikke som
representant for sine arbeidsplasser. VKM gjør
ikke avtale med institusjoner ved innkjøp av
ekspertise for ulike oppdrag. At ekspertene
som utfører vurderingene ikke står i, og ikke
oppfattes å stå i et avhengighetsforhold til de
myndighetene som skal benytte vurderingene,
er avgjørende for at de faglige vurderinger som
legges til grunn for offentlige beslutninger er, og
oppfattes som, uavhengige fra myndighetene.
Eventuell kommunikasjon mellom
oppdragsgiver(e) og fageksperter foregår i regi
av sekretariatet i VKM.
Så vel medlemmer som ansatte i sekretariatet
skal ha høy bevissthet om det klare skillet mellom
vitenskap og fag versus forvaltning og politikk,
og om rollefordelingen mellom risikovurdering
og risikohåndtering. Medlemmer, eksterne
eksperter som hentes inn i enkeltprosjekter og
medarbeidere i sekretariatet må underskrive
habilitetserklæring for å kunne delta i arbeid i
VKM. Habilitetserklæringene til komiteen og
sekretariatet publiseres på VKMs nettsider. Habilitet
er også et fast punkt på hvert møte i VKM, der
deltagerne må bekrefte at de ikke er inhabile i de
sakene som er oppe til behandling.
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VKM praktiserer full åpenhet om arbeidet og skal sørge for at kunnskapssyntesene er offentlig
tilgjengelige. Alle kunnskapssynteser blir publisert på VKMs norske og engelske nettsider, sammen
med en omtale av arbeidet og et hovedbudskap. For å sikre åpenhet om arbeidsprosessen,
skal VKM også publisere bestillingsbrevene fra Mattilsynet og Miljødirektoratet og en omtale av
bestillingene ved oppstart av arbeidet med kunnskapssyntesene.
Hva leverer VKM?
VKM leverer kunnskapssynteser i form av uttalelser (på engelsk «opinions»). En slik vurdering kan
være en risikovurdering, en nytte- og risikovurdering, en forsknings- eller kunnskapsoppsummering
eller andre typer vitenskapelige vurderinger og kommentarer.
VKM forsker ikke selv, men baserer seg på vitenskapelige resultater og data fra fagfellevurderte
vitenskapelige artikler og andre publiserte dokumenter. Dette inkluderer også vitenskapelige
vurderinger fra nasjonale eller internasjonale virksomheter og data fra nasjonal og internasjonal
kartlegging og overvåking. I forbindelse med vurdering av godkjenningssøknader av eksempelvis
genmodifiserte organismer, gjennomgår VKM også dokumentasjon som søker har sendt inn.
Å synliggjøre kunnskapsbehov og datamangler er et strategisk satsingsområde i VKM.
Kunnskapsbehovene som avdekkes i arbeidet med VKMs vurderinger kommer fram som et eget
punkt i rapportene. I tillegg publiserer VKM hvert 2,5 år en samlerapport som oppsummerer disse
kunnskapsbehovene.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)
4404 Nydalen
N – 0403 Oslo, Norge
Telefon: +47 21 62 28 00
E-post: vkm@vkm.no

For videre lesning av de enkelte rapportene fra VKM, gå til VKMs nettsider vkm.no.

Oppsett: VKM

Foto: iStock, Colourbox
Illustrasjoner: VKM, Brace (Figur 2)
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