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Referat 

Oppstartsmøtet i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 20.09.2022 

Tidspunkt: 09.00-14.30 

Deltagere fra faggruppen: Monica Andreassen, Ellen Bruzell, Eva Denison, Tove Gulbrandsen Devold, 

Naouale El Yamai, Berit Granum, Josef Rasinger og Camilla Svendsen. 

Fraværende: Monica Hauger Carlsen og Trine Husøy 

Deltagere fra Mattilsynet: Ellen Kielland og Cecilie Svenning 

Deltagere fra sekretariatet: Inger Therese Lillegaard (12.30-13.10), Gro Haarklou Mathisen  

 

Sak 1 til 3 var felles for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og 

kosmetikk og faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. 

Sak 1 Presentasjon 

Møtet startet med en presentasjonsrunde av alle møtedeltagerne. 

Sak 2 Systematiske kunnskapsoppsummeringer 

Det ble holdt et innlegg om systematisk kunnskap, med fokus på i) hva systematisk 

kunnskap er, ii) forskjellige typer kunnskapsoppsummeringer, og iii) trinnene i en 

systematisk oppsummering. 

Det var enighet om å ha et innlegg om dette temaet på neste fellesmøte for disse to 

faggruppene. 

Sak 3 Eksponering – gleder og utfordringer 

Det ble holdt et innlegg om eksponeringsberegninger med fokus på ulike typer data og 

hvordan kan vi bruke disse best.  
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Sak 4 Faggruppemøte 

Denne delen av møtet ble ikke holdt sammen med faggruppen for forurensninger, naturlige 

toksiner og medisinrester. 

Nye oppdrag 

To utkast til nye oppdrag fra Mattilsynet ble presentert og diskutert: en kartlegging av nye 

matvarer og en kartlegging av fortykningsmidler og emulgatorer. Det var enighet om at 

oppdragene revideres ut ifra innspillene. Reviderte oppdrag sendes ut til alle for 

kommentering, og målet er at selve arbeidet med å planlegge gjennomføringen av 

kartleggingene kan startes opp på neste møte. 

Selvinitiering  

Dette punktet utgikk. 

Valg av nestleder 

Ellen Bruzell ble valgt til nestleder for faggruppen. 

Neste møte 

Neste møte holdes i oktober, eventuelt november hvis det ikke lar seg gjøre å finne en dato i 

oktober. 

Saker til møtet er de to nye oppdragene fra Mattilsynet, samt en fortsettelse av innlegget om 

systematiske kunnskapsoppsummeringer.  


