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Webinar med nytt fra Nasjonalt råd for ernæring 

12.00-12.10 Rådsleder ønsker velkommen, v/Jøran Hjelmesæth 

12.10-12.30 Lansering og overlevering av ekspertuttalelse om fett, v/Erik Arnesen og 

Helsedirektoratet 

12.30-12.50 Spørsmål/kommentarer fra publikum 

12-50-13.00 Pause 

13.00-13.20 Anbefalinger om hvordan helsemyndighetene kan sikre jodinntaket i 

befolkningen v/Helle Margrete Meltzer 

13.20-13.30 Helsedirektoratet betraktninger om videre prosess v/Henriette Øien 

13.30-13.50 Spørsmål/kommentarer fra publikum 

13.50-14.00 Oppsummering, v/Helsedirektoratet 

 

Møte i Nasjonalt råd for ernæring 

14.10-14.40 Sak 01/21: Nytt fra Helsedirektoratet, v/Henriette Øien 

14.40-15.50 Sak 02/21: Oppfølging av uttalelse om vegetar/vegan 

15.50-16.00 Sak 03/21: Eventuelt 

Vel møtt! 

  

Til: Nasjonalt råd for ernæring 
  

Fra:  Henriette Øien                                                  Møteinnkalling                                                    

Dato:  17. februar 2021                                         

Sted: Helsedirektoratet, Digital deltakelse 
Tid: 12.00-16.00 

Emne: Møte i Nasjonalt råd for ernæring 
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Praktiske opplysninger: 

Bestilling av reiser til/fra rådsmøter  

Helsedirektoratet har avtale med Berg Hansen reisebyrå, og de rådsmedlemmer som har behov for å 

bestille reise til rådsmøtene, bestiller selv sin reise via nevnte byrå. Dette kan gjøres ved å ringe tlf. 

08050. Tilhørighet til Helsedirektoratets råd må opplyses om, samt følgende kode må oppgis: 

1220MNA. Skulle det bli spørsmål om koststed/avd. ved bestillingen, oppgi koststed/avd. 130500. 

 

Reiseregning og godtgjørelser:  

Det er ikke mulig for eksterne å levere reiseregninger eller honorarskjema i papir.  

Alle må bruke DFØ-app eller nettløsning https://registrering.dfo.no/ hvis de ønsker å kreve honorar 

eller godtgjørelse fra Hdir. 

De som skal sende oss krav må selv legge inn riktig koststed, OP-kode og kap/post. Følgende koder 

gjelder for prosjektet Nasjonalt råd for ernæring:  

• Koststed: 130500 Folkesykdommer 

• Op-kode: OP-312-2 (K-element 6)  

• Kapittel/post: 0714.21 (K-element 4) 

• Kontaktperson/referanse: 1220MNA 

 

Dersom du er inne i systemet og har registrert riktige koder første gang skal det komme automatisk 

opp senere og det blir enklere registrering neste gang. 

 

PS: Dersom du får problemer med å få tilgang til systemet så er det fint om du tar kontakt med 

Marianna.tarasti@helsedir.no.  

https://registrering.dfo.no/
mailto:Marianna.tarasti@helsedir.no

