Dok.nr. 08-700-6

Protokoll fra møte i Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi i
VKM, tirsdag 24.09.08 kl. 10.00-15.00

Deltakere

Fra Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi:
Margaretha Haugen (leder), Lene Frost Andersen, Wenche Frølich, Livar Frøyland, Ragnhild
Halvorsen, Helle Margrete Meltzer og Judith Narvhus
Frafall:
Jan Erik Paulsen
Observatører: Turid Ose og Svanhild Vaskinn (begge Mattilsynet)
Fra sekretariatet til VKM:
Bente Mangschou (Ref.)
1
Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Leder for faggruppen, Margaretha Haugen ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for
ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.
Ingen erklærte seg inhabile på møtet.
2
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Rekkefølgen på dagsorden ble noe endret.
3

Oppfølging av saker fra forrige møte

Tiltak for å øke vitamin D-status.
Sekretariatet orienterte om at utkast til revidert Modell for vurdering av berikningssaker er
sendt til Mattilsynet med nye verdier for vitamin D. Mattilsynet har imidlertid av
forvaltningsmessige årsaker bedt om utsatt frist på å kommentere utkastet.
Det var ingen øvrige oppfølgingssaker fra forrige faggruppemøte som ikke inngår i noen av
de andre punktene på dagsorden.
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4
Orientering fra møte i Hovedkomiteen
Helle Margrete Meltzer orienterte kort fra møte i Hovedkomiteen 17.09.08.
5

Saker som ble behandlet på møtet

Definisjon av fiber i Codex Alimentarius
Mattilsynet har bedt VKM vurdere rapport fra SACN statement on fibre (SACN 08/20) fra UK
samt en oversikt over helsemessige og metodiske fordeler og ulemper ved definisjonen
foreslått av FAO/WHO og definisjonen foreslått av CCNFSDU.
Faggruppen diskuterte særlig siste del av oppdraget grundig, og besluttet å lage en tabell med
oversikt over metodiske og helsemessige fordeler og ulemper ved de to ulike definisjonene.
Hovedtrekkene i tabellen ble lagt på møtet. Sekretariatet sender tabellen til enkelte av
medlemmene i faggruppen for kommentering før oversendelse til Mattilsynet.
Dette er en hastesak, og endelig svar må sendes Mattilsynet før 30. september. Kommentar til
SACN statement on fibre ble utsatt etter samtykke fra Mattilsynet.
Retningslinjer for risikoanalyse i Codex Alimentarius
Mattilsynet har bedt VKM om innspill til denne standarden med tanke på VKMs kunnskap fra
risikoanalyse relatert til ernæringsspørsmål og spørsmål om ernæring ved spesielle behov.
Faggruppen har gitt innspill til disse retningslinjene på et tidligere stadium. Helle Margrete
Meltzer lager utkast til svar til Mattilsynet som sendes de andre medlemmene i faggruppen for
kommentering.
Etisk problem i Faggruppe 7
Saken ble utsatt til eventuelt neste møte i faggruppen.
Revisjon av Tolerable Upper Intake Level (UL)
Det tas sikte på at arbeidsgruppen som ser på behov for å revidere UL for vitamin E
konkluderer fram til neste møte i faggruppen.
Probiotika hos inneliggende pasienter
Ragnhild Halvorsen orienterte om arbeidet i ad hoc-gruppen. Faggruppe 7 vil få anledning til
å kommentere rapporten i midten av november. Saken skal sluttbehandles på neste møte i
Hovedkomiteen (i desember).
Vurdering av berikningsmodell i EU
VKM har mottatt en forespørsel fra Mattilsynet om å gjøre beregninger med norske data i 2
ulike modeller for maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i beriket mat og kosttilskudd
i EU. Sekretariatet kaller inn Helle Margrethe Meltzer og Margaretha Haugen for et møte om
disse beregningene.
Vurdering av marine oljer
Mattilsynet orienterte om at de er i ferd med å sluttstille arbeidet med en bestilling på
helserisikovurdering av marine oljer. Et utkast til bestilling vil ble sendt medlemmene i
faggruppen for kommentering.

Status for øvrige saker i faggruppen
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Vurdering av næringsstoffsammensetning i VLCD-produkter
Arbeidet i ad hoc-gruppen går som planlagt. Det forventes at det vil foreligge et ferdig utkast
til vurdering fram til neste møte i faggruppen.
6
Møter o.a. av felles interesse
Helle Margrete Meltzer orienterte om seminaret Bioaktive komponenter i planter 13-14
november.
7
Eventuelt
Lene Frost Andersen orienterte om arbeidet med nye kostråd i Nasjonalt råd for ernæring.
Utkast til nye kostråd er nylig presentert for Nasjonalt råd for ernæring for kommentering.
Faggruppen ønsker økt kunnskap om QALY. Sekretariatet forsøker å ordne med et innlegg til
neste møte i faggruppen.
Margaretha Haugen har deltatt på seminar i Brussel om helsepåstander og ernæringsprofiler.
Sekretariatet sender referat fra møtet til faggruppen.
8
Fastsettelse av nye møtedatoer
Det er planlagt nytt møte i faggruppen 26. november kl. 10.00 – 15.00.
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