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Referat 

Møte i med faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester  

Dato: 11.10.2022 

Tidspunkt: 09.00-15.00 

Deltagere fra faggruppen: Helle Katrine Knutsen (leder), Heidi Amlund (på Teams), Lisbeth Dahl 

(Teams),  Espen Mariussen , Anders Ruus, Ingunn Anita Samdal, Martin Schlabach. 

Fraværende: Jan Alexander, Ann-Karin Hardie Olsen og Rita Hannisdal. 
Deltagere fra Mattilsynet: Julie Håland og Amadine Lamglait-Solberg. 
Deltagere fra sekretariatet: Inger Therese Lillegaard 

Innlegg om systematisk kunnskapsoppsummering ved Eva Denison. 

Sak 1 Velkommen, presentasjon, fravær, habilitet og 

godtgjøring 

Det ble ikke meldt noe under habilitet. 

Sak 2 Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Dette ble godkjent uten innspill.  

Sak 3 Risikovurdering av grilling av mat 

Det foreløpige oppdraget ble diskutert, og spørsmål ble besvart. Prosjektgruppens 

kompetansebehov ble diskutert, og medlemmer til gruppen ble foreslått.  

Vedtak 

Oppdraget revideres etter innspillene. Forslaget til prosjektgruppe sendes til godkjenning. 

Sak 4 Risikovurdering av dioksiner 

Det ble informert om at TEF for dioksiner og DL-PCB blir revurdert av WHO på møte 17-21 

oktober.  
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Sak 5 Temaer for mulig selvinitiering  

Forslag til mulige selvinitieringer og nye oppdrag fra Mattilsynet ble diskutert.  

Sak 6 Informasjon om aktuelle kurs, konferanser, annet av 

interesse for medlemmene i faggruppen  

Det arrangeres et BTSF («better training for safer food») kurs om risikovurdering av 
kjemiske stoffer i Roma 24 – 28. oktober 2022. Det var ingen fra faggruppen som hadde 
anledning til å delta på dette.  

Sak 7 Nye møtedatoer 

Neste møte er den 28. november. Det sendes doodle for møter våren 2023. 

Sak 8 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

Sak 9 Systematisk kunnskap 

Det ble holdt et innlegg om systematisk kunnskap: i) hva systematisk kunnskap er, ii) 

forskjellige typer kunnskapsoppsummeringer, og iii) trinnene i en systematisk 

oppsummering. På dette møtet var det spesielt fokus på trinnene i en systematisk 

oppsummering. 

 

 


