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Referat fra møte i samarbeidsforum mellom offentlige etater 

om elektromagnetiske felt (EMF) og helse – 12. september 2022 
 

Dette møtet var for representantene fra de tre faste etatene i samarbeids-

forumet, som er Helsedirektoratet, FHI og DSA. Møtet fant sted ved DSA. 

Hensikten med møtet var å gjennomgå utkast til prosjektplan for kunnskaps-

oppdateringen om EMF og helse. 

Det er FHI som har ansvaret for gjennomføring av kunnskapsoppdateringen som 

de har kalt «Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av 

mulige helseeffekter». FHI har ansatt Tuyet Anh Thi Pham som vil være ansvarlig 

for gjennomføring av prosjektet sammen med Dag Markus Eide. Flere andre i FHI 

vil også delta i prosjektet. 

Utkast til prosjektplan og søkestrategi ble gjennomgått i møtet. Følgende 

momenter ble berørt: 

- Oppdateringen skal dekke frekvensområdet fra 10 MHz – 300 GHz. 

- Dette er en gjennomgang av effekter av EMF som inkluderer alle 

endepunkter. Behandling av pasienter er utenfor mandatet til dette 

prosjektet og vil ikke bli inkludert. 

- Kunnskapsoppdateringen vil beskrives i en rapport. Rapporten 

tilgjengeliggjøres på FHIs nettside, der innholdet i rapporten også 

presenteres på en kort og lettfattelig måte. 
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- Målgruppen for rapport og nettside er offentlig forvaltning, allmennleger 

og allmennheten. 

- Kunnskapsoppdateringen blir hovedsakelig en «review av reviews», og ikke 

en review av alle enkeltstudier. Dette fordi det er ressurskrevende å 

gjennomgå all primærlitteratur og det er ikke innenfor rammene av dette 

prosjektet. 

- FHI-biblioteket bistår med systematisk litteratursøk. 

- I prosjektplanen skal det tydelig beskrives hva som inkluderes og hva som 

ekskluderes. 

- Det vil undersøkes om det kan brukes interaktive forskningskart til å vise 

oversikt over hvilke studier som er inkludert (se interaktivt forskningskart 

med oversikt over eksisterende forskning på helseskader fra e-sigaretter 

som eksempel). 

- Det må gis en beskrivelse av hvilke kriterier som legges til grunn for at 

artikler ikke inkluderes i kunnskapsoppdateringen, gjerne med noen 

eksempler for de ulike kriteriene. 

- Kunnskapsoppdateringen er forventet ferdig sommeren 2023. 

 

FHI sender utkast til prosjektplan og søkestrategi til alle i samarbeidsforumet for 

kommentarer og innspill. FHI vurderer om det er andre relevante aktører som også 

bør få komme med kommentarer og innspill. 

Endelig prosjektplan/protokoll legges ut på FHIs nettside når den er ferdig. 

 

https://www.fhi.no/nyheter/utviklet-interaktivt-forskningskart-for-e-sigaretter/
https://www.fhi.no/nyheter/utviklet-interaktivt-forskningskart-for-e-sigaretter/
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