Habilitetserklæring for medlemmer av
Vitenskapskomiteen for mat og miljø
Fornavn:
Etternavn:
Arbeidssted:
Faggruppe:
Hovedkomiteen:

Stine Marie
Ulven
Universitetet i Oslo, Avdeling for ernæringsvitenskap
Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
☐ (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.):

Intet å melde

Habilitetserklæring for medlemmer av VKM. Versjon
21.05.2018

1

2. Indirekte engasjementer som kan ha betydning for arbeidet i VKM

(indirekte økonomiske fordeler, for eksempel stipendier,
prosjektstøtte eller andre former for fordeler):

Jeg leder eller deltar i en rekke prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Jeg mottar forskningsmidler direkte fra
industrien eller indirekte via Norges forskningsråd i følgende prosjekter:
1.
2.

3.

4.

Helseeffekter av krillolje og fet og mager fisk (2015-2018) finansiert av Olympic seafood/Rimfrost, UiO og
Høgskolen i Oslo og Akershus. Min rolle: prosjektleder og ansvarlig for intervensjonsstudien.
Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter-innovasjonsprosjekt for næringslivet
finansiert av Norges forskningsråd, i samarbeid med TINE BA (2015-2019). Min rolle: intern prosjektleder og
ansvarlig for intervensjonsstudien.
Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment
and omics approach finansiert av FHF via Norges forskningsråd (2018-2022).Min rolle: Partner. Marine Harvest
er leverandør av ingrediens, men inngår ikke I konsortiet.
Optimal verdiøkning av eggprodukter» (Optiegg)-innovasjonsprosjekt for næringslivet finansiert av Norges
forskningsråd, i samarbeid med Nortura, Norilia AS, Orkla Foods AS, Danæg Holding A/S (2018-2022). Min
rolle: Partner og ansvarlig for en human pilot intervensjonsstudie.

I alle samarbeidene ligger det kontrakter i bunn mellom min arbeidsgiver (HiOA i perioden 2004-2015 og UiO 2015-i

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):

Min svigerinne, Sissel Hansen, er direktør for HR og kommunikasjon i firmaet Pharmaq, som
driver med fiskevaksiner og innovasjoner i akvakultur.
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4. Medlemskap eller annen tilknytning til organisasjoner eller organer

som kan ha betydning for arbeidet i VKM:

Intet å melde

5. Andre forhold som kan være egnet til å svekke tilliten til din

upartiskhet (f.eks. vennskap/uvennskap, andre forhold):

Jeg er god venninne med Linda Granlund som er divisjonsdirektør i Helsedirektoratet
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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: 14.11.2018
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Jeg har mottatt forskningsmidler direkte fra industrien eller indirekte via Norges forskningsråd i følgende prosjekter;
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Omega-3 berikede matvarer, opptak, oksidasjon og helse-Brukerstyrt innovasjonsprosjekt finansiert av Norges
forskningsråd, i samarbeid med TINE BA (2007-2011). Min rolle: intern prosjektleder og ansvarlig for
intervensjonsstudiene.
Overvekt, insulin resistens og inflammasjon i relasjon til fettinntak og fettkvalitet-Brukerstyrt innovasjonsprosjekt
finansiert av Norges forskningsråd, i samarbeid med Mills (2006-2010). Min rolle: intern prosjektleder og ansvarlig for
intervensjonsstudien.
Helseeffekter av marine oljer og næringsmidler tilsatt marine oljer finansiert av Mills DA, AkerBioMarine og
Høgskolen i Oslo og Akershus (2007-2010). Min rolle: Projektleder og ansvarlig for gjennomføringen av
intervensjonsstudien.
Effekt av fettkvalitet på blod lipider og immunrespons (2011-2015) finansiert av Mills DA, UiO og Høgskolen i Oslo og
Akershus. Min rolle: prosjektleder og ansvarlig for gjennomføringen av intervensjonsstudien.
Melk og melkebaserte ingredienser fra fraksjonering av melk, dokumentasjon av helseeffekter og bruk i nye
innovative konsepter- innovasjonsprosjekt for næringslivet finansiert av Norges forskningsråd, i samarbeid med TINE
BA (2013-2017). Min rolle: Partner
Helseeffekter av krillolje og fet og mager fisk (2015-2018) finansiert av Olympic seafood/Rimfrost, UiO og Høgskolen i
Oslo og Akershus. Min rolle: prosjektleder og ansvarlig for intervensjonsstudien.
Postprandiale effekter av eksisterende og nye innovative meieriprodukter-innovasjonsprosjekt for næringslivet
finansiert av Norges forskningsråd, i samarbeid med TINE BA (2015-2019). Min rolle: intern prosjektleder og ansvarlig
for intervensjonsstudien.
Exploring the health effects of salmon fishmeal: A combined dietary intervention, animal study, cell experiment and
omics approach finansiert av FHF via Norges forskningsråd (2018-2022).Min rolle: Partner. Marine Harvest er
leverandør av ingrediens, men inngår ikke I konsortiet.
Optimal verdiøkning av eggprodukter» (Optiegg)-innovasjonsprosjekt for næringslivet finansiert av Norges
forskningsråd, i samarbeid med Nortura, Norilia AS, Orkla Foods AS, Danæg Holding A/S (2018-2022). Min rolle:
Partner og ansvarlig for en human pilot intervensjonsstudie.

I alle samarbeidene ligger det kontrakter i bunn mellom min arbeidsgiver (HiOA i perioden 2004-2015 og UiO 2015-i dag) og
industripartner, samt andre forskningsinstitusjoner som har vært med som sikrer at industripartner ikke kan påvirke
data/resultater underveis eller ved publisering.

