KOMMISSORIUM FOR
ALLERGIFORUM

Den 7. oktober 2019

Baggrund
Det fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets strategi for allergifremkaldende kemikalier 2018-2021,
at ministeriet kan etablere et forum for allergi, hvis der er bred opbakning fra interessenter.
Ministeriet har på baggrund af opbakning blandt interessenter nedsat et Allergiforum.
Forummet har fokus på kontaktallergi, dvs. hudallergi der forårsages af kemikalier.
Formål
Formålet med Allergiforum er, inden for området kontaktallergi, at diskutere eksisterende og nye
problemstillinger, dele erfaringer, give inspiration og facilitere faglig sparring samt styrke
koordinering af initiativer på allergiområdet.
Et særligt fokusområde for Allergiforum er Miljø- og Fødevareministeriets strategi for
allergifremkaldende kemikalier 2018-2021
Allergiforum er ikke et besluttende forum.
Opgaver og arbejdsform
Allergiforum kan, med udgangspunkt i konkrete eller generelle oplæg/cases, belyse fælles
problemstillinger, udfordringer og muligheder i forhold til kontaktallergi.
Allergiforum kan bidrage til, at den danske indsats på allergiområdet har et internationalt fokus.
Forummet kan derfor inddrage initiativer fra andre lande, og medlemmerne kan sikre dialog og
videndeling med deres relevante organisationer i EU.
Allergiforum kan komme med ideer og forslag til igangsættelse af nye initiativer, som kortlægning,
vurdering, regulering, vejledning og information om f.eks. forekomst af kontaktallergi eller om
allergener i produkter med henblik på muligheder for forebyggelse.
Allergiforum kan sætte fokus på samarbejdet mellem offentlige myndigheder,
forskningsinstitutioner, brancheorganisationer og øvrige interessenter og derved muliggøre gensidig
inspiration og koordination.
Allergiforum kan diskutere igangsættelse af fælles indsatser og initiativer på tværs af myndigheder
og interessenter. Forummet kan desuden drøfte og pege på behov for at tilvejebringe yderligere
viden på konkrete områder.

Allergiforum kan bidrage til at udbrede information om f.eks. nye regler til virksomheder og
forbrugere.
Allergiforum kan inddrage problemstillinger fra alle produktkategorier, hvor kontakt til
allergifremkaldende stoffer er en risiko, herunder kosmetik, legetøj, maling, smykker og tekstiler
eksempelvis anvendt til beklædning og møbler.
Møderne kan bygges op om forskellige temaer, f.eks. ift. en problemstilling eller en udfordring, der
vurderes at have betydning for flere af deltagerne i forummet. På møderne redegøres kort for status
på arbejdet med allergistrategien.
Møder
Det enkelte møde planlægges af en mindre gruppe under ledelse af Miljøstyrelsen.
Der afholdes som udgangspunkt møde i Allergiforum 1-2 gange årligt. Mødefrekvensen drøftes
løbende og justeres efter deltagernes ønsker.
Drøftelse af mulige temaer for kommende møder er et fast punkt på agendaen. Forslag til temaer
opsamles i en brutto liste, hvor ønsker om deltagelse i mødeplanlægningen og tilbud om afholdelse
også medtages.
Møderne afholdes som udgangspunkt hos Miljøstyrelsen i Odense med mindre en af deltagerne
tilbyder at lægge lokaler til.
Deltagere
Interessenter på tværs af myndigheder, forskningsinstitutioner, organisationer og virksomheder kan
deltage i forummet. Deltagerne kan komme fra, men er ikke begrænset til:
 Forskningsinstitutioner
 Brancheforeninger
 Faglige organisationer
 NGO’er
 Virksomheder fra flere dele af leverandørkæden for en given produktkategori (fx
råvareleverandører, produktionsvirksomheder, detailled etc.)
 Myndigheder
Som udgangspunkt er der max to deltagere fra hver selvstændig virksomhed/organisation.
Deltagerne forpligter sig til at bidrage med oplæg og inspiration. Deltagerne forventes at bidrage
aktivt på møderne med erfaring og viden. Det forventes, at 2-3 deltagere på hvert møde er med i
planlægningen af udvalgte temaer, hvor de har speciel interesse, kompetence og netværk.
Formandskab og sekretariat
Miljøstyrelsen betjener Allergiforum og er sekretariat for dette.
Forud for hvert møde udpeger sekretariatet en mødeleder, som enten kan være fra sekretariatet
eller blandt interesserede deltagere. Sekretariatet fastlægger, hvor og hvornår møder i Allergiforum
skal afholdes.
Forslag til dagsordenspunkter skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger inden mødet.
Sekretariatet fremsender dagsorden senest 2 uger inden mødedato.
Med udgangen af 2021 tages der stilling til om Allergiforum skal fortsætte.

