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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny 

mat og allergi 

Dato: 23.08.19, kl. 9.00-14.00 

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, Knut Tomas Dalen, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Christine L. Parr, Tor A. Strand (leder) og 

Stine M. Ulven. 

Meldt fravær fra faggruppen: Knut Tomas Dalen og Tonje H. Stea 

Fra faggruppen for kontaminanter: Anne Lise Brantsæter under pkt 3 på dagsorden. 

Fra sekretariatet til VKM: Bente Mangschou (ref). 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder i faggruppen Tor A. Strand ønsket velkommen til møtet.  

Ingen erklærte seg habile i forhold til sakene som står på dagsorden.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt 

brukt i brødproduksjon 

Utkast til innledende kapitler i nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt 

brukt i brødproduksjon var sendt til medlemmene i forkant. Prosjektgruppen har hatt en 

gjennomgang av et oppdatert litteratursøk, og inkludert nye studier siden forrige gang 

faggruppen hadde rapporten til behandling, og det er utarbeidet et revidert utkast til 

evidenstabell. 
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Faggruppen hadde konkrete innspill til kapitellrekkefølge, form, innhold og begrunnelse og 

argumentasjon.  

Det er særlig resultater for de ulike domenene innen nevrologisk utvikling og alle de ulike 

testene som er vanskelig å tolke, og hvilken betydning jod har for hjerneutviklingen i ulike 

faser i livet. 

Vi har ikke data på forekomst av alvorlig jodmangel i Norge, men inntaksberegningene for 

jod fra de nasjonale kostholdsundersøkelsene indikerer at alvorlig jodmangel forekommer i 

Norge. Faggruppen mener tilsetning av jod til salt/brød vil være viktig for å få økt 

jodinntaket hos de med alvorlig jodmangel. Å motvirke alvorlig jodmangel vil være et 

tilstrekkelig argument for å øke inntaket av jod i hele befolkningen. 

Det skal utarbeides et nytt forslag til evidenstabell for de ulike utfallene som vil bli sendt til 

kommentering i faggruppen per e-post. 

4. Nytte- og risikovurdering av fisk 

Lene Frost Andersen presenterte arbeidet med nytte- og risikovurdering av fisk så langt, 

herunder mandatet og sammensetningen i prosjektgruppen. Prosjektgruppen er i gang med 

å skrive protokoll for arbeidet, og et forslag til liste over hvilke næringsstoffer og 

kontaminanter som skal inkluderes i arbeidet. 

5. Terminologi i VKMs rapporter 

Ingrid Høie presenterte VKMs Terminologiveileder med forslag til omforent terminologi i 

vurderinger både innad i faggruppen og på tvers av faggruppene. Det er utarbeidet forslag 

til terminologi i skalaer for datagrunnlag, konsekvens/helseutfall og sannsynlighet. 

Faggruppen vil bestrebe seg på å bruke terminologi knyttet til disse skalaene der det er 

egnet for formålet. 

6. Nye saker til faggruppen 

Sekretariatet orienterte om mulige nye saker til faggruppen. Det blir sannsynligvis ikke sendt 

nye oppdrag fra Mattilsynet i 2019. 
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7. Forslag til punkter til dagsorden for neste møte 

Det ble ikke lagt fram noen forslag på møtet. 

8. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen møter e.l. ble nevnt. 

9. Eventuelt 

Det ble ikke tid til denne saken på dagsorden. 

10. Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen skal være 27. september. 


