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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny 

mat og allergi 

Dato: 08.11.19, 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, Lisbeth 

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

Meldt fravær fra faggruppen: Tonje H. Stea og Stine M. Ulven. 

Fra faggruppen for kontaminanter: Anne Lise Brantsæter under pkt 5 på dagsorden. 

Fra sekretariatet til VKM: Cecilie Rolstad Denby, Inger Therese Lillegaard og Bente Mangschou (ref). 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

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

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

VKMs nye direktør Cecilie Rolstad Denby var bisitter store deler av møtet for å få innblikk i 

VKMs møtevirksomhet og diskusjonene i faggruppene. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Forfatterkriterier i VKMs rapporter 

Prosjekteier Elin Thingnæs Lid presenterte VKMs forfatterkriterier. 

 



 

 

 

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

08.11.19  2 

4. Nye saker i faggruppen 

Prosjekteier Elin Thingnæs Lid orienterte om henvendelse fra Mattilsynet om mulig behov for 

vurdering av nye Andre stoffer og eventuelt høyere doser av allerede vurderte Andre stoffer 

med korte svarfrister når ny forskrift trer i kraft fra januar 2020. VKM er i dialog med 

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet om dette. Per i dag er det ikke ledig kapasitet hos 

medlemmene i Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi til å kunne 

utføre hasteoppdrag om Andre stoffer. 

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

brukt i brødproduksjon 

Faggruppen hadde en grundig diskusjon av utkast til rapport. Innspillene blir oppsummert og 

tatt videre i prosjektgruppen for jodoppdraget. Det er behov for at faggruppen diskuterer 

revidert utkast før rapporten etter planen skal sendes til refereer i januar 2020. 

6. Nytte- og risikovurdering av fisk 

Faggruppen prioriterte å diskutere Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og 

brød, og utsatte dette punktet på dagsorden til neste møte. 

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 

Ingen saker. 

10. Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen skal være 16. desember. 


