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Protokoll
Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Dato: 20.06.13, kl.10.00 - 16.00
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 1. etg.
Møteleder: Inger-Lise Steffensen

Deltakere:
Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Inger-Lise Steffensen (møteleder), Knut Helkås Dahl, Berit Granum, Ragna Bogen Hetland,
Trine Husøy, Jan Erik Paulsen og Vibeke Thrane
Forfall:
Jan Alexander og Mona-Lise Binderup
Fra Mattilsynet, Seksjon nasjonale godkjenninger:
Ingrid Stavenes Andersen og Hans Jørgen Talberg
Fra sekretariatet til VKM:
Gro Haarklou Mathisen (Ref.)
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Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring

Faggruppens leder, Inger-Lise Steffensen, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte å ha interesser som kan
påvirke habiliteten i forhold til hva som skulle behandles på møtet.
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Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Innkallelse og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Protokoll fra forrige møte i
Faggruppen (den 14. mars) ble godkjent.
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Saker fra møtet i Hovedkomiteen

VKMs Hovedkomité avholdt sitt forrige møte på Folkehelseinstituttet 10. juni 2013.
Faggruppens leder refererte kort fra dette møtet, hvor saker som ble behandlet/presentert var
Nytte- risikovurdering av morsmelk (10/003), økologisk produksjon og økologisk produsert
mat (11/007), VKMs rutiner for oppnevning av eksperter til arbeidsgrupper (13/005) og
VKMs rutiner ved dissens i arbeidsgrupper (13/006).

4

Saker som behandles på møtet
1
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Vitamin A – lokaltoksiske virkninger (13/405-1)
Det er i samarbeid med biblioteket gjort et litteratursøk hvor det kom opp 900 treff. To
medlemmer i Faggruppen har vurdert disse (hver for seg) ut i fra tittel og abstract, og 104
artikler er vurdert som mulig egnede. Disse leses nå i fulltekst av to medlemmer i
Faggruppen, og et tredje medlem av Faggruppen skal så lese igjennom de som vurderes som
ikke-aktuelle som en ekstra kontroll for å sikre at all aktuell litteratur tas med. Arbeidet med å
vurdere søkeresultatet skal være ferdig i løpet av august.
Vedtak
Noen av medlemmene i Faggruppen jobber videre med denne saken slik som beskrevet i
teksten over. På neste møte i Faggruppen, når det er klart hvor mange artikler som er aktuelle,
bestemmes det hvordan videre arbeid skal foregå og det vil bli lagt en tidsplan for
ferdigstillelse av oppdraget.
Risiko- og nyttevurdering av salterstatteren kaliumklorid i produksjon av matvarer (12/703)
Den endelige bestillingsteksten fra Mattilsynet er ikke helt ferdig ennå, men det er klart at
Faggruppe 4 skal se på mulige negative helseeffekter i mennesker som er rapportert å være
forårsaket av kalium i mat. Det arbeides i Faggruppen med å ferdigstille en PICO tabell til
bruk i litteratursøk.
Vedtak
Sekretariatet gjør litteratursøk i samarbeid med bibliotekar når PICO tabellen er klar. Et av
medlemmene i Faggruppen ser på resultatet fra søket. Hvis det kommer opp mange treff
vurderes det om det er behov for at flere er med på dette arbeidet.
Litteratursøk – nye retningslinjer fra hovedkomiteen (11/006 endelig)
Kort presentasjon av de nye retningslinjene for litteratursøk. Presentasjonen og en enkel
EndNote veiledning legges på ekstranettet i mappen for dette møtet.
SCCS’s notes of guidance for the testing of cosmetic substances and their safety evaluation
Det ble gitt en kort presentasjon av hva dokumentet inneholder. Deretter ble deler av
dokumentet diskutert. Faggruppen vil arbeide videre med dokumentet til høsten. Dokumentet
vil også bli diskutert med Mattilsynet med tanke på videre bruk av dette i risikovurdering av
stoffer i kosmetikk.
Vedtak
Dette diskuteres videre i faggruppen og med Mattilsynet på neste faggruppemøte.
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Status for øvrige saker i faggruppen

Avsluttet: Behandle innsigelser fra europeisk industrikonsortium til vitamin A
risikovurderingen (13-404-1).
Avsluttet: Aluminium (11-504_final).
Nytte-risikovurdering av morsmelk (10/003), orientering om hvor langt arbeidet er kommet.
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Møter og annet av felles interesse

Referat fra siste møte i EFSA Scientific Network for Risk Assessment of Nanotechnologies in
Food.
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Nytt fra sekretariatet

VKMs rutiner for mediehåndtering ble presentert.
VKMs planer for 10-års jubileet neste år ble presentert.
Det ble informert om at VKM skal delta på Forskningstorget i Oslo i september i år, og de
foreløpige planene for arrangementet ble presentert.
Faggruppemedlemmer som har ideer/innspill eller ønske om å bidra på de skisserte
jubileumsaktivitetene eller Forskningstorget oppfordres til å gi beskjed til faggruppens
koordinator.
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Nye møtedatoer

Forslag til ny møtedato er tirsdag 17. september.
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