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Referat 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 27.09.2018, kl. 09.00-15.00 

Sted: Hos VKM 

Møteleder: Trine Husøy 

Tilstede:  

Fra faggruppen: Ellen Bruzell, Monica Carlsen, Trine Husøy (faggruppeleder), Josef Rasinger, 

Camilla Svendsen 

Fra Mattilsynet: Rønnaug Aarflot Fagerli, Charlotte Holkov og Vigdis Møllersen 

Fra sekretariatet: Inger Therese Lillegaard (deler av møtet), Gro Haarklou Mathisen, Jostein 

Starrfelt (deler av møtet) 

Forfall: Tove Gulbrandsen Devold, Berit Granum, Elise Pran, Jens Rohloff 

 

1. Velkommen og presentasjonsrunde 

Faggruppeleder ønsket velkommen og alle som deltok presenterte seg. 

 

2. Vi samler trådene fra dag 1 

Det ble gitt en overordnet presentasjon av «hvem som er hvem i matforvaltningen», og det 

var så fokus på VKMs plass/rolle. 

 

3. VKM og vårt arbeid 

Det ble gitt en overordnet presentasjon av hvordan arbeidet i VKM er organisert. 
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4. Hva skulle du ønske at du visste når du startet hos VKM? 

To av deltagerne på møtet fortalte litt om sin erfaring med å være nytt medlem i VKM, og 

hva det hadde vært nyttig å vite når de begynte. 

 

5. Risikovurderingen 

De ulike trinnene i en risikovurdering ble gjennomgått. 

 

6. Faggruppen vår 

Faggruppeleder fortalte hvordan hun ser for seg at arbeidet i faggruppen skal gjøres, og 

presenterte sine forventninger. Vurdering av habilitet ble diskutert. 

 

7. Pågående oppdrag 

Faggruppen har to selvinitierte oppdrag de jobber med. Det ene er en risikovurderingen av 

den syntetiske antioksidanten butyl hydroksytoluen. Det andre er en protokoll for en nytte-

risikovurdering av solkrem. Det er den nye faggruppen som er ansvarlige for disse. Det vil si 

at det er den nye faggruppen som skal godkjenne de endelige produktene. På neste møte i 

faggruppen settes disse på agendaen. 

 

8. Nytt oppdrag – energidrikk 

Det ble spurt om habilitet, og ingen hadde noe å bemerke her. Mattilsynet ønsker en 

risikovurdering av eventuelle negative helseeffekter som følge av barn og unges bruk av 

energidrikker. Mattilsynet ønsker at VKM gjennomfører en risikovurdering av eventuelle 

negative helseeffekter som følge av a) et gjennomsnittlig kronisk inntak, b) et høyt kronisk 

inntak og c) et akutt høyt inntak både av energidrikker og koffein blant barn og unge. 

Bakgrunnen for oppdraget er at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Mattilsynet om å 

utrede og anbefale konkrete tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av 

høyt konsum av energidrikker. Grunnlagsmaterialet for utredningen skal være kunnskap om 
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potensielle helseskader og data om inntak blant barn og unge i Norge. Mattilsynet har frist 

for å levere utredningen med forslag til tiltak 15. februar 2019. VKM har frist for å levere 

vurderingen til Mattilsynet 1. februar. 

På møtet ble det foreslått en prosjektgruppe og en faglig ansvarlig for arbeidet. Det er behov 

for bred kompetanse både innenfor toksikologi og innenfor kostholdsundersøkelser og 

eksponeringsberegninger, og den foreslåtte prosjektgruppen består av: Ellen Bruzell (faglig 

ansvarlig), Monica Carlsen, Trine Husøy, Josef Rasinger, Camilla Svendsen og Gro Mathisen 

(prosjektleder).  

Det er en del nyere nasjonale data som det kan være aktuelt å bruke, men det må avklares 

om vi kan få tilgang til disse. Arbeidet med å avklare dette startes opp med en gang. 

Det må gjøres litteratursøk for å finne publikasjoner hvor det rapporteres om mulige 

negative helseeffekter forårsaket av inntak av henholdsvis energidrikker og koffein. 

Litteratursøket gjøres i samarbeid med biblioteket, og henvendelse dit sendes så snart som 

mulig. 

 

9. Eventuelt 

Det er mulig å spørre om VKM kan dekke/bidra til å dekke utgifter ved deltagelse på for 

eksempel relevante kurs/konferanser. På faggruppemøtet ble det orientert om et kurs i 

nytte-risikovurdering ved DTU. Her finner dere informasjon om dette kurset. 

 

10.  Valg av nestleder 

Det er medlemmene i faggruppen som selv velger faggruppens nestleder. Det var sendt ut 

informasjon om dette i forkant av møtet. Ellen Bruzell ble enstemmig valgt som nestleder.  

 

11.  Nye møtedatoer 

De neste møtedatoene er 22. oktober og 5. desember. Det ble foreslått å ha et møte i januar 

(siste del av uke 2 eller første del av uke 3). Gro sender ut doodle slik at vi får denne datoen 

på plass så fort som mulig. 

http://kurser.dtu.dk/course/2018-2019/23839
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