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Årsberetning PAN Norge 2020 -2021 

 
PAN Norge er nasjonal gren av Physicians Association for Nutrition (PAN) International, som 
var etablert i 2018 for å skape oppmerksomhet blant helsepersonell, generelt publikum og 
makthavere om rollen hel, altså minimalt prosessert, plantebasert kosthold har i det å fremme 
god helse og forebygge og behandle sykdom. Som en internasjonal medisinsk NGO, utdanner 
PAN (framtidig) helsepersonell innen ernæring og helse, og gir dem praktisk verktøy som er 
nødvendig for å støtte kostholdsendringer.  
 
I 2021 har vi fungert som nasjonal gren av PAN. I den forbindelse har vi oppdatert våre nettsider 
(endret navnet til pan-norway.org), endret vedtekter, logo og maler på informasjonsmateriell.  
 
PAN Academy, utarbeidet av PAN International, er nettbasert læringsplattform innen helse og 
ernæring for medisinstudenter, leger og annet helsepersonell. PAN Norge har satt i gang 
arbeid med å gjøre materialer fra PAN Academy kjent for norske leger og medisinstudenter, 
samt for alle interesserte publikum. 
 
Opplysning via sosiale medier 
Vi har fortsatt publisert en del innhold på vår nettside pan-norway.org, på Facebook og 
Instagram. Vi har besvart mange spørsmål fra publikum på epost, nettsiden og sosiale medier, 
ikke minst fra nybakte foreldre der hele familien inkludert barn spiser vegansk. I tillegg til 
aktivitet på sosiale medier, sender vi informasjon, kilder og lignende til flere – organisasjoner, 
etater, politikere, matindustrien o.l. 
 
Sunnere mat for skolebarn, og riktig sammensatt vegansk kosthold for de minste barna  
Vegansk kosthold og næring 
Over halvparten av spørsmålene vi får fra publikum er fra foreldre som lurer på hvordan gjøre 
et vegansk eller vegetarisk kosthold sunt og næringsrikt for sine barn.  
 
Sunnere og mer plantebasert skolemat  
Vi har bidratt til organisasjonen Grønn Framtid sitt praktiske arbeid med grønnere mat på 
kantiner i videregående skoler i Norge. Hvorfor er det viktig med mer plantebasert skolemat? 
Et mer plantebasert kosthold er både ressurseffektivt, miljøvennlig og bærekraftig. Ikke minst 
er dette viktig fordi hele 80 – 85 % av norske barn og ungdommer spiser helseskadelig mye 
dyrefett. De to største kildene til mettet fett i norsk kosthold er meieriprodukter og rødt kjøtt. 
Norske barn og ungdommer spiser også for lite frukt, grønnsaker og fullkorn.  
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Helsedirektoratet har utarbeidet en del informasjonsmateriell, både for helsepersonell og 
publikum, for å løse disse to utfordringene. Vi sprer Helsedirektoratets informasjon blant de 
relevante målgruppene. Dette gjelder både informasjon fra helsenorge.no og nasjonale faglige 
retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage, retningslinje for spedbarnsernæring, 
samt brosjyren Mat og måltider for spedbarn.  
 
Mediearbeid 
Vi har fortsatt bidratt til å sette utfordringer i dagens kosthold og behov for overgang fra rødt 
kjøtt til mer plantebasert kosthold, på dagsorden i norske medier (forskning.no, Nationen, 
Dagbladet, VG, Aftenposten Sprek, Smakmagasinet). 
Blant annet har vi samlet materiale og skrevet kronikker om betydningen av dagens 
industrialiserte husdyrhold i utvikling av pandemier og antibiotikaresistens. 
 
Foredrag 
Vi har gitt noen foredrag digitalt, og har planlagt flere foredrag. 
 
Praktikanter 
Vi har hatt 3 praktikanter fra norske utdanningsinstitusjoner. 
 
Politisk arbeid 
Vi har sendt innspill til samtlige programkomiteer i norske politiske partier, og hatt noen møter 
og mailkorrespondanse ifm. stortingsvalget 2021 og ifm. grønnere matservering i 
helsevesenet.  
Vi har gitt innspill til andre samfunnsdebattanter og engasjerte personer som jobber med å 
spre bevissthet om sammenheng mellom kosthold/helse. 
 
I vårt politiske arbeid har vi satt fokus på følgende: 

• viktigheten av forebygging for folkehelsen,  
• alle samfunnssektorer bør ta del i og ansvar for å fremme god helse 
• viktigheten av et sunt kosthold, med mindre kjøtt og mer plantekost, for forebygging 
• omfattende vitenskapelige dokumentasjon for at dagens høye forbruk av kjøtt og 

meieri, og for lavt inntak av plantekost, er helseskadelig.  
Vi har utarbeidet et faktaark der vi samlet politiske føringer, inkludert norsk regelverk – lover, 
programmer, handlingsplaner, veivisere og forskrifter, som fremmer det at det offentlige må 
ta hensyn til miljøet og helse i blant annet matinnkjøp. (Sjekk dette på pan-norway.org, søk på  
“For politikere og lobbyister: fakta, kilder, dokumenter og føringer om grønnere mat for helse, 
klima og bærekraft”). 
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Nesten alle partier har anerkjent i sine nye programmer betydningen av og samfunnets ansvar 
for forebygging av sykdom. Og i regjeringsplattformen (Hurdalsplattformen) kom denne 
setningen: «Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder.» 
Regjeringen vil også «Styrke samarbeidet mellom helsemyndighetene og dagligvarebransjen 
for å legge til rette for et sunnere kosthold.» 
 
Innspill til ekspertuttalelsen om vegansk kosthold ved Helsedirektoratet 
September 2021 lanserte Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet Vegetar- og 
vegankost – ekspertuttalelse fra Nasjonalt råd for ernæring, der de ti mest vanlige spørsmål 
om vegansk kosthold er besvart. Vi har bidratt med innspill og spørsmål til Ekspertuttalelsen. 
 

Samarbeid og prosjekter 
Grønn skolemat 
Samarbeid med organisasjonen Grønn Framtid om prosjektet Grønn skolemat fortsetter. I år 
har Grønn Framtid kommet i samarbeid med Helsedirektoratet. Og har oppdatert sin håndbok 
for kantiner – med vårt bidrag. 
 
Mer plantebasert matservering på norske sykehus og i det offentlige  
Vi har vært i kontakt med noen norske sykehus, organisasjoner, politikere og privatpersoner 
som jobber for å innføre mer av plantebaserte retter på norske sykehus og blant annet Oslo 
kommune. På VegMed-konferansen mars 2021 (digitalt) har vi kommet i kontakt med blant 
annet forsikringsselskap i Tyskland som har hatt en del erfaring med grønnere mat i 
helsevesenet, og satt oss inn i hvordan dette foregår i Tyskland – PAN Tyskland har utarbeidet 
en egen håndbok og har et pågående prosjekt.  
 

Videre arbeid 
Vi fortsetter opplysningsarbeid via sosiale medier, tradisjonelle medier, politisk arbeid, 
samarbeid med organisasjoner og andre aktører. Det nye vil bli arbeid med å tilpasse og spre 
materialer fra PAN Academy blant norske for leger og medisinstudenter. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Tanja Kalchenko 
Leder i PAN Norge, på vegne av styret 
tanja@pan-norway.org 
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