Protokoll
Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny
mat og allergi
Dato: 31.05.2018, kl. 10.00-15.00
Sted: Sandakerveien 24 C, Inngang D 11.
Møteleder: Kristin Holvik/ Sigrun Henjum pkt 7 på dagsorden.

Deltakere
Fra Faggruppe 7: Livar Frøyland, Margaretha Haugen, Sigrun Henjum, Kristin Holvik, Martinus Løvik,
Tonje H. Stea og Tor A. Strand
Ekstern ekspert: Christine Parr
Fra sekretariatet til VKM: Lars E. Hanssen under pkt 3 på dagsorden, Bente Mangschou (ref)
Observatør: Ellen Kielland (Mattilsynet) under pkt 7 på dagsorden.

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder i faggruppen ønsket velkommen til møtet. Ingen hadde anmerkninger til habilitet.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent.

3.

Ny komite

Lars E Hanssen orienterte om prosessen rundt arbeidet med å sette ned ny Vitenskapskomite
for mat og miljø, og takket for innsatsen til medlemmer i faggruppen som ikke har søkt
medlemskap i ny periode.

4.

Kort orientering fra siste møte i Hovedkomiteen

På møte i Hovedkomiteen 29. og 30. mai ble det presentert en oppsummering av VKMs
arbeid i perioden 2015-2018. Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og
allergi har hatt svært mange oppdrag knyttet til «andre stoffer» og vitaminer og mineraler i
denne perioden. Mattilsynet har utarbeidet forslag til regulering av «andre stoffer» som er
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ute til høring. Mattilsynet takket for alle risikovurderingene av «andre stoffer» som danner
grunnlaget for forskriftsutkastet. Mattilsynet orienterte også om planlagte kommende
bestillinger. Flere av disse er relevante for faggruppen, blant annet; vurderinger av inntak av
natrium, fluor, klorid,brom og silisium samt revisjon av modell for vurdering av tilsetning av
vitaminer og mineraler til næringsmidler.
Sigrun Henjum presenterte oppdraget nytte- og risikovurdering av jod i bordsalt og salt i
industriell brødproduksjon.
Protokoller fra møter i Hovedkomiteen publiseres på VKMs nettsider.

5.

Varslede bestillinger

Se pkt 4 over.

6.

Forberede case til oppstartsmøte for ny komite

Til oppstartsmøte for ny komite vil faggruppen forberede en presentasjon med gjennomgang
av to rapporter som faggruppen har publisert relativt nylig til nye medlemmer i faggruppen.
Presentasjonen skal belyse arbeidsprosessen med risikovurderinger i faggruppen fra VKM
mottar utkast til bestilling til rapport er publisert på VKMs nettsider. Sekretariatet lager
rammer til en presentasjon og har dialog med forfattere av de to rapportene som skal brukes
som eksempel.

7

Saker som ble behandlet på møtet

Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt brukt i brødproduksjon
Etter anmodning fra medlem i prosjektgruppen for nytte- og risikovurdering av jod i bordsalt
og salt brukt i brødproduksjon diskuterte gruppen et høringsinnspill til Mattilsynet til ordlyden
i oppdraget/bestillingen fra Mattilsynet til VKM. Høringsinnspillet var fra arbeidsgruppen
oppnevnt av Nasjonalt råd for ernæring som er ansvarlig for rapporten «Risiko for jodmangel
i Norge – Identifisering av et akutt behov for tiltak fra 2016», og ble ikke tatt til følge i
oppdraget av Mattilsynet. Innspillet er gjengitt her:
«Det bør avklares i oppdraget hva målsetningen med berikingen er, eller eventuelt inkludere dette som et eget
punkt i oppdragsbeskrivelsen. Vi foreslår at det inkluderes et punkt om at VKM må identifisere/definere hvor mye
tiltaket bør bidra til å heve gjennomsnittlig jodinntak i befolkningen for å sikre at flest mulig (og med hovedvekt
på kvinner i fruktbar alder) får et adekvat inntak samtidig som risikoen for å få for mye er lav. I Danmark hadde
man f.eks. mål om at berikingstiltaket skulle heve gjennomsnittlig jodinntak i befolkningen med 50 μg/dag.»
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Faggruppen diskuterte høringsinnspillet. Det vil bli vanskelig å vurdere tiltak som involverer
husholdningssalt ettersom det ikke finnes data på inntak av bordsalt. Det vil bli svært viktig å
overvåke og monitorere tiltakene som iverksettes for å øke jodstatus i befolkningen. Det vil
være svært viktig å få gjort en screening av jodurin i utvalgte grupper før tiltak iverksettes.
Det er Mattilsynet og Helsedirektoratet som har ansvar for overvåkning/monitorering.
Faggruppen konkluderte med at det er opp til oppdragsgiver å sette tiltaksmål og utøve
risikohåndteringen.

8.

Møter o.a. av felles interesse.

Ingen møter eller annet ble nevnt under dette punktet på dagsorden.

9.

Eventuelt

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden.

10. Nye møtedatoer
Oppstartsmøte for ny komite skal være 26. og 27. september.
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