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Ad hoc-gruppe: Sensibilisering ved eksponering for kosmetiske
produkter
MANDAT FOR AD HOC-GRUPPE
Mattilsynet har bestilt et oppdrag fra VKM som innebærer å vurdere hvorvidt sensibilisering
er å anse som en helseskade. I henhold til kosmetikkdirektivet (76/768/EEC, artikkel 2), skal
ikke et kosmetisk produkt medføre helseskade. I sammenheng med forvaltningen av
kosmetiske produkter er det derfor viktig å avklare hva som er å anse som en helseskade. Så
langt har det vært uklart om sensibilisering skal inkluderes i begrepet på lik linje med toksiske
effekter, slik som for eksempel irritasjon, mutagen toksisitet, kreft, fosterskade etc.
Mattilsynet ønsker derfor nå en vitenskapelig vurdering av denne problemstillingen.
Oppdraget er forankret i VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og
kosmetikk (Faggruppe 4), som har besluttet å opprette en ad hoc-gruppe med
spesialekspertise innenfor områdene kosmetikk og allergi som skal arbeide med saken.
Sammensetning av ad hoc-gruppen

•
•

Medlemmer av VKM
Jan Erik Paulsen, VKMs Faggrupper 4 og 7 (leder av ad hoc-gruppen)
Ragnhild Halvorsen, VKMs Faggruppe 7

Eksterne eksperter
• Berit Granum, Nasjonalt folkehelseinstitutt
• Martinus Løvik, Nasjonalt folkehelseinstitutt
• Anne Olaug Olsen, Rikshospitalet
Med utgangspunkt i Mattilsynets bestilling, er ad hoc-gruppens mandat å utarbeide en
uttalelse som besvarer spørsmålsstillingen i oppdragsteksten (”Terms of reference”). Ettersom
Mattilsynet har bedt om at vurderingen skal skrives på engelsk, gjengis også den detaljerte
beskrivelsen av oppdraget her på engelsk:
”Terms of reference”
The Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in contact with Food
and Cosmetics is requested to answer the following questions in relation to sensitisation
caused by exposure to cosmetic products
1. In terms of sensitisation, should cosmetic products be considered differently than
food products?
2. Should sensitisation caused by exposure to cosmetic products be considered as an
adverse health effect?
Behandling/Sluttbehandling av saken:
Uttalelsen fra ad hoc-gruppen skal også behandles og diskuteres i VKMs faggruppe 4. Ad
hoc-gruppen skal ta hensyn til eventuelle innspill fra faggruppen underveis og utarbeide en
endelig uttalelse. Saken er forankret i Faggruppe 4, som skal godkjenne den endelige
uttalelsen og vil stå som avsender av saken.
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Språk
Mattilsynet har bedt om at vurderingen skrives på engelsk.
Tidsramme
Saken er av nivå 3, vanlig sak.

