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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny 

mat og allergi 

Dato: 27.09.2018, kl. 09.00-15.00 

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, Lisbeth 

Dahl, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Christine L. Parr, Tonje H. Stea, Tor A. Strand (leder) og Stine M. 

Ulven. 

Meldt fravær fra faggruppen: Knut Tomas Dalen og Sigrun Henjum.  

Fra sekretariatet til VKM: Inger Therese Lillegaard og Jostein Starrfelt under pkt 8 på dagsorden, Lars 

E. Hanssen deler av tiden etter lunsj og Bente Mangschou (ref). 

Observatører: Hege Ørbeck Sørheim, Svanhild Vaskinn (Mattilsynet) og Guro Smedshaug 

(Helsedirektoratet). 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder i faggruppen Tor A, Strand ønsket velkommen til møtet. Alle medlemmene i 

faggruppen og de øvrige deltakerne på møtet presenterte seg. Ingen hadde anmerkninger til 

habilitet.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Spørsmål til gårsdagen? 

Alle spørsmålene til oppstartsseminaret var relatert til spørsmål om habilitet. Direktør i VKM, 

Lars E. Hanssen, deltok i møtet etter lunsj for oppklaring av spørsmål om habilitet. Spørsmål 

om habilitet var i hovedsak knyttet til deltakelse i forskningsprosjekter med ulike 

finansieringsmodeller. Alle deltakerne oppdaterer sine habilitetsskjemaer og inkluderer alle 

forskningsprosjekter de deltar i, hvilken rolle de har i de ulike prosjektene og hvordan de 

finansieres og sender til sekretariatet. Ledelsen i sekretariatet ser på habilitetserklæringene 
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og dersom det er tvil rettes spørsmålet videre til juridisk kompetanse i Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

4. Arbeidsprosessen med rapporter i faggruppene 

Koordinator i sekretariatet, Bente Mangschou presenterte arbeidets gang med oppdrag fra 

Mattilsynet i VKM – fra tidlig utkast til bestilling til publisering av ferdig rapport. 

5. Eksempler fra virkeligheten – korte refleksjoner over 

arbeidet med publiserte rapporter fra faggruppen 

Niacin og nikotinamid/ Cystein og cystin 

Tonje H. Stea og Tor A. Strand presenterte prosessen i arbeidet med to publiserte rapporter 

– henholdsvis vurdering av niacin/nicotinamid og cystin/cystein. 

6. Dette skulle jeg ønske jeg visste da jeg startet i VKM 

Dette punktet på dagsorden var satt opp for å videreføre erfaringen til tidligere medlemmer i 

faggruppen og avhjelpe nye medlemmer. I tillegg til punkter som ble belyst i eksemplene 

over, vil det være nyttig for nye medlemmer med gjennomgang av begreper, definisjoner og 

terminologi samt sentrale guidance-dokumenter fra European Food Safety Authority (EFSA) 

og andre relevante instanser. Dette vil bli et tema på neste møte i faggruppen. 

7. Praktisk og administrativ informasjon 

Info om: 

- habilitetsskjema/godtgjøring 

- Sharepoint 

Nina Fride Sand (administrasjonsrådgiver) og Gisle Solstad (administrasjonssjef) orienterte 

om godtgjøringsrutiner, reiseregninger og habilitetserklæringer i VKM. 

Spørsmål knyttet til godtgjøring, reiseregninger og utbetalinger rettes i første rekke til Nina 

Fride Sand. 

Spørsmål om habilitet diskuteres først og fremst med de andre medlemmene i det aktuelle 

møtet eller prosjektet. Ved tvil rettes spørsmålet videre til sekretariatet gjennom 
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prosjektleder. Dersom ikke ledelsen i sekretariatet kan konkludere, vil spørsmålet stiles 

videre til juridisk kompetanse i Helse- og omsorgsdepartementet. 

Astrid Tvedt (kommunikasjonsrådgiver) orienterte om Sharepoint og VKMs intranett Risken. 

Henvendelser rundt Risken som ikke lar seg løse ved hjelp av Brukerveiledningen som ligger 

under fanen Arbeidsstøtte/Rutiner og opplæring/Medlemmer kan rettes til Astrid Tvedt. 

Informasjon om kommunikasjons rundt VKMs publiseringer ble utsatt til neste 

faggruppemøte. 

8. Saker som ble behandlet på møtet 

Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt brukt i brødproduksjon 

Kristin Holvik presenterte oppdraget, bakgrunn for oppdraget og hva som er gjort så langt i 

prosjektgruppen for de nye medlemmene. Sigrun Henjum er faglig leder i dette arbeidet, 

men hun skal være seks måneder i USA. Kristin Holvik leder møtene i jodprosjektet inntil hun 

er tilbake. 

Det er gjort et systematisk litteratursøk etter helseutfall ved mild og moderat jodmangel som 

resulterte i et stort antall treff. Første screening av titler og abstract er straks ferdig, og 

arbeidet med vurdering av fulltekstartikler vi starte om kort tid. 

Jodinntak er beregnet for voksne og barn/ungdom, men gjenstår for 2-åringene. I dette 

prosjektet er det gjort vanlige inntaksberegninger ved hjelp av kostberegningssystemet 

(KBS) for gjennomsnittet og ulike persentiler. I tillegg er det gjort statistiske beregninger og 

modelleringer i Monte Carlo Risk Assessment Software (MCRA) og i R (r-project.org). Jostein 

Starrfelt i sekretariatet presenterte de statistiske beregningene. De ulike metodene vil bli 

beskrevet i rapporten. MCRA vil kun bli brukt til robusthetsanalyse av den statiske modellen 

fra R. 

Fluorid i kosttilskudd 

VKM har mottatt et utkast til bestilling om å vurdere inntaket av fluorid fra kostholdet 

inkludert drikke, hos alle aldersgrupper i befolkningen over 1 år.  

VKM er også bedt om å vurdere konsekvensen av å sette maksimumsgrensen for fluorid i 

kosttilskudd til 0,5 – 1 – 5 og 7 mg/dag, og å vurdere inntaket opp mot eventuelt 

eksisterende øvre tolerabelt inntaksnivå for fluorid. 
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Oppdraget inngår i en serie med bestillinger for vitaminer og mineraler i kosttilskudd. 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Martinus Løvik som faglig leder og Lisbeth Dahl og 

Stine M. Ulven som prosjektmedlemmer. 

Sekretariatet vil legge inn relevant data i rapportmalen som er brukt i disse rapportene for 

vitaminer og mineraler til de øvrige prosjektmedlemmene slik at arbeidet kan komme i gang. 

Arbeidet er planlagt ferdigstilt 1. april 2019, og et utkast til rapport er planlagt ferdig 1. 

februar. 

9. Varslede bestillinger som vil berøre faggruppen 

Mattilsynet har varslet at de vil sende en ny bestilling på nytte- og risikovurdering av fisk. 

Det er ikke avklart når en slik bestilling vil komme. 

10. Spørsmål fra dagen? 

Det var ingen spørsmål til dagen. 

11. Valg av nestleder 

Lene Frost Andersen ble valgt til nestleder i faggruppen. 

12. Forslag til punkter til dagsorden for neste møte 

Kommunikasjon – interaksjon med media v/ kommunikasjonssjef Ingrid Høie. 

Sentrale begreper, definisjoner/terminologi samt sentrale guidance-dokumenter fra EFSA og 

andre relevante instanser. 

Nytte- og risikovurdering av tilsetning av jod til husholdningssalt og salt i brød. 

Fluorid i kosttilskudd. 

Metodikk ved nytte- og risikovurderinger i faggruppen, herunder vekting av evidens. 

13. Møter o.a. av felles interesse 

VKMs hovedkomite og sekretariatet har deltatt på EFSAs konferanse 2018 «Science, Food; 

Society» i Parma, Italia 18-21. september. 
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2. november kl 9.00 – 12.00 arrangerer Nasjonalt råd for ernæring et miniseminar om 

vitamin D på Thon Hotel Opera i Oslo. 

21. og 22. november arrangeres det Nordisk workshop om vitamin D i Helsinki Finland. 

14. Eventuelt 

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden.  

15. Nye møtedatoer 

Det skal arrangeres et faggruppemøte til i 2018. Sekretariatet kontakter alle om aktuelle 

datoer de første to ukene i desember.  


