Protokoll
Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny
mat og allergi
Dato: 13.12.2018, kl. 10.00-15.00
Sted: Sandakerveien 24 C, Inngang D 11.
Møteleder: Tor A. Strand.

Deltakere
Fra Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi: Lene Frost Andersen, Knut
Tomas Dalen, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Tonje H. Stea, Tor A. Strand (leder) og Stine M. Ulven.
Meldt fravær fra faggruppen: Lisbeth Dahl, Sigrun Henjum og Christine L. Parr.
Fra sekretariatet til VKM: Inger Therese Lillegaard under pkt 6 på dagsorden og Bente Mangschou
(ref).
Observatører: Ole Berg (Helsedirektoratet).

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder i faggruppen Tor A. Strand ønsket velkommen til møtet. Ole Berg fra Helsedirektoratet
presenterte seg: Han har overtatt arbeidet med koordinering av Nasjonalt råd for ernæring
etter Guro Smedshaug og stiller som observatør i møter i Faggruppen for ernæring,
dietetiske produkter, ny mat og allergi. Tilsvarende stiller Bente Mangschou (koordinator for
Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi) som observatør på møter i
Nasjonalt råd for ernæring. Dette er en ordning vi har hatt siden oppstart av VKM for å
unngå dobbeltarbeid i disse to fagkomiteene.
Ingen erklærte seg habile i forhold til sakene som står på dagsorden. Flere av medlemmene
har sendt inn mer detaljert informasjon om forskningsprosjekter (pågående og tilbake i tid).
Disse er videresendt til ledelsen i sekretariatet.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent.
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3.

Praktisk og administrativ info

Kommunikasjonssjef Ingrid M. Høie orienterte om kommunikasjonsarbeid om medierutiner i
VKM. I henhold til VKMs rutiner, skal kommunikasjonsansvarlig være med på oppstartsmøter
i alle nye prosjekter slik at kommunikasjonsarbeidet kommer inn tidlig i prosessen med
rapportene. Sekretariatet sender VKMs mediehåndteringsrutiner til medlemmene. (Bente har
også spurt Ingrid om å få presentasjonen slik at dere også skal finne den på Risken)
Medlemmene i faggruppen opplever at de tidvis ikke har tilgang eller får logget seg inn på
Risken/Sharepoint. Dette er særlig problematisk i forhold til møtepapirer – hvis man for
eksempel ikke har tilgang til Risken kvelden før møtet når det er satt av tid til
møteforberedelser. Andre opplever å få logget inn, men får ikke åpnet dokumenter i Word
for redigering. Risken skal oppgraderes i januar/ februar. Dersom dette ikke bedrer seg, kan
vi ikke lenger bruke Risken for utsendelse av møtepapirer.

4.

Sentrale begreper fra dyremodellstudier

Knut Tomas Dalen hadde forberedt en presentasjon om dyremodellstudier – om hvordan
studiene utføres samt sentrale begreper fra dyremodellstudier brukt i toksikologi.
Presentasjonen er tilgjengelig for medlemmene på Risken.

5.

Saker som ble behandlet på møtet

Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt brukt i brødproduksjon
Kristin Holvik m.fl. orienterte om det pågående arbeidet i prosjektgruppen for nytte- og
risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt brukt i brødproduksjon. Siden forrige
orientering i faggruppen har det vært to korte Skype-møter i jodprosjektet som har
omhandlet inklusjon og eksklusjon av fulltekstartikler samt verktøy for kvalitetsvurdering og
tabeller for oppsummering av inkluderte artikler. På grunn av at arbeidet med litteratursøket
og gjennomgang og vurdering av artikler har blitt mer omfattende enn planlagt, har ikke
prosjektgruppen hatt kapasitet til å utarbeidet utkast til tekst som kan behandles og
diskuteres i faggruppen.

Fluorid i kosttilskudd
Martinus Løvik orienterte om arbeidet i prosjektgruppen så langt. Det er samlet informasjon
om referanseverdier for fluorid, både anbefalte inntak og øvre inntaksnivåer, fra European
Food Safety Authority (EFSA) og Institute og Medicine, USA samt konsentrasjoner av fluorid i

Protokoll møte i Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
13.12.2018

2

drikkevann, brønnvann, te, tannpasta og andre tannbehandlingsprodukter. Vi har ikke
forekomstdata for fluorid i den norske matvaretabellen, så fluorid er ikke regnbar i de
nasjonale kostholdsundersøkelsene. Forhåpentligvis vil prosjektgruppen ha et utkast klart til
diskusjon i faggruppen på neste faggruppemøte. Martinus Løvik hadde forberedt en
presentasjon som er tilgjengelig for medlemmene på Risken.

6.

Bestillinger som vil berøre faggruppen

Sekretariatet orienterte om prosessen rundt følgende bestillinger fra Mattilsynet:



Vurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB i maten til den norske befolkningen
Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Etter at EFSA reduserte det tolerable ukentlige inntaket for dioksiner og dioksinlignende PCB
(dl-PCB) sendte Mattilsynet et utkast til bestilling på Vurdering av dioksiner og
dioksinlignende PCB i maten til den norske befolkningen samt et initiativ til at VKM også skal
gjøre en ny nytte- og risikovurdering av fisk. I bestillingsdialogen er det framkommet at
Mattilsynet også har behov for en nytte- og risikovurdering av tran og andre fiskeoljer samt
annen sjømat. Vurderingen av dioksiner i mat vil bli utarbeidet og godkjent i VKMs faggruppe
for kontaminanter, og vil dermed ikke direkte berøre arbeidet til faggruppen for ernæring,
dietetiske produkter, ny mat og allergi. Imidlertid vil et prosjekt for nytte- og risikovurdering
av fisk være avhengig av eksponeringsberegninger fra dioksinprosjektet.
Sekretariatet innhenter synspunkter fra involverte faggrupper og Hovedkomiteen i VKM og
fortsetter dialogen med Mattilsynet for å komme fram til oppdragstekst. Sekretariatet
arbeider også med forslag til hvordan nytte- og risikovurdering av fisk skal organiseres og
etablering av en prosjektgruppe. Faggruppen diskuterte hvilken kompetanse som må inngå i
en slik prosjektgruppe samt konkrete forskningsmiljøer og personer.

7.

Terminologi i VKMs rapporter

Det ble ikke tid til dette punktet på dagsorden på dette møtet. Utsatt til neste møte.

8.

Forslag til punkter til dagsorden for neste møte

I tillegg til de pågående sakene i faggruppen ble følgende saker foreslått for neste møte:
Knut Tomas Dalen orienterer om CRISPR-prosjektet i VKM, terminologi i VKMs rapporter,
rapport fra Nasjonalt råd for ernæring om tiltak for å øke vitamin D-status i befolkningen.
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9.

Møter o.a. av felles interesse

Det har vært avholdt en nordisk workshop om vitamin D og tiltak for å øke vitamin D status i
de ulike nordiske landene i Finland i november. Kristin Holvik er medforfatter i rapporten
Tiltak for å øke vitamin D status i befolkningen som ble publisert 2. november 2018 fra
Nasjonalt råd for ernæring. Ett av tiltakene som er foreslått i rapporten er at Mattilsynet bør
vurdere økt berikning med vitamin D i ulike matvaregrupper. Presentasjon av rapporten fra
Nasjonalt råd for ernæring er foreslått som egen sak på neste møte i faggruppen.

10. Eventuelt
Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden.

11. Nye møtedatoer
Det skal planlegges for to møter i faggruppen før sommeren. Sekretariatet sender ut forslag
til møtedatoer slutten av februar/begynnelsen av mars og mai.
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