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

Dato: 15.11.16, kl. 10:00-15:00 
Sted: VKM, Pilestredet Park 7A, Møterom Columna mellom 3 og 4. etg. 
Møteleder: Per Ole Iversen 

Deltakere 

Fra faggruppen: Margaretha Haugen, Sigrun Henjum, Kristin Holvik, Per Ole Iversen, Martinus Løvik, 
Bjørn Steen Skålhegg, Tonje Holte Stea og Tor A. Strand. 

Fra sekretariatet til VKM: Bente Mangshou (ref.) 

Meldt fravær: Grethe S. Tell 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder i faggruppen ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra forrige møte 11.10.16 er godkjent. 

3. Usikkerhet 

Inger Therese Lillegaard presenterte sekretariatets pågående arbeid med beskrivelse av 
usikkerhet i VKMs vurderinger. Sekretariatet sender relevante EFSA dokumenter om 
terminologi og usikkerhet til faggruppen sammen med presentasjonen fra møtet. Det er et 
mål at de ulike usikkerhetsmomentene i VKMs risikovurderinger i økende grad blir 
kvantitative eller om mulig graderes. Faggruppen diskuterte begrepene usikkerhet, 
konfidensintervall og variasjon samt overlapp mellom kapitler om usikkerhet og datamangler. 
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4. Evaluering av arbeidet med «andre stoffer» 

Sekretariatet ønsket innspill til hvordan arbeidet med andre stoffer best kan evalueres. 
Sekretariatet vil ta hensyn til innspill som kom fram på møtet, og sender malen som ble 
utarbeidet spesifikt for dette arbeidet til gruppen sammen med relevante stikkord. 

5. Saker som er avsluttet etter forrige møte eller som blir 
avsluttet på e-post 

Rapportene for stoffene L-lysin, L-glysin, L-tyrosin, L-prolin, L-serin, L-kreatin og L-metionin 
ferdigstilles per e-post. Det var ikke behov for å diskutere kommentarer eller innspill til disse 
rapportene på møtet. Rapportene vil bli publisert 12. desember. 

6. Saker som skal behandles på møtet 

Risk assessment of «other subsances» - L-threonine 

Litteratursøk etter human- og dyrestudier er gjennomgått og fulltekstartikler selektert og 
lest. Det må avklares om det er knyttet ekstra stor usikkerhet til dyrestudier på grunn av 
dekonjugering i tarmen. Et utkast til deler av rapport vil bli distribuert til medlemmene på e-
post for kommentering i forkant av neste faggruppemøte. 

Risk assessment of «other subsances» - L-aspartat 

Litteratursøk etter human- og dyrestudier er gjennomgått og fulltekstartikler selektert og 
lest. Faggruppen diskuterte funn i dyrestudie i mus, og om metabolisme hos mennesker og 
dyr er sammenliknbare.  

Risk assessment of «other subsances» - L-alanin 

Litteratursøk etter human- og dyrestudier er gjennomgått og fulltekstartikler selektert og 
lest. 

Risk assessment of «other subsances» - betaalanine  

Litteratursøk etter human- og dyrestudier er gjennomgått og fulltekstartikler selektert og 
lest. 
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Vurdering av inntak av vitamin E og pyridoksin 

Utkast til rapport var sendt faggruppen i forkant. Faggruppen diskuterte de ulike øvre 
tolerable inntaksnivåene som er fastsatt av ulike ekspertorganer for både vitamin E og 
pyridoksin.  

Vurdering av inntak av jern og sink 

Utkast til rapport var sendt faggruppen i forkant. Faggruppen diskuterte de ulike øvre 
tolerable inntaksnivåene som er fastsatt av ulike ekspertorganer for både jern og sink.  

7. Planer for 2017 

Arbeidet med risikovurderinger av treonin, aspartat, beta-alanin og alanin i kosttilskudd er i 
gang, og skal etter planen publiseres i slutten av mars. 

8. Risken 

Astrid Tvedt fra sekretariatet ga en praktisk innføring i bruk av VKMs nye intranett og 
samarbeidsplattform Risken. Fra nå av vil alle nye prosjekter etableres på Risken. 

9. Eventuelt 

Sigrun Henjum tiltrer som fast medlem i faggruppen fra nå av. Grethe S. Tell har varslet at 
hun slutter som medlem i VKM fra årsskiftet. 

10. Nye møtedatoer 

Neste møter i faggruppen skal være 9. februar og 4. april 2017. 
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