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Referat 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 

og kosmetikk 

Dato: 20.11.20, kl. 09-15. Møtet var på Teams. 

Faggruppen: Trine Husøy (møteleder), Ellen Bruzell, Camilla Svendsen, Monica Hauger 

Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold, Berit Granum, Elise Rundén Pran, Jens Rohloff og Josef 

Rasinger 

Eksternt medlem i solkrem-prosjektene: Eva Denison (sak 3 og 4)  

Sekretariatet: Maria Asmyhr Gulbrandsen (sak 3), Jostein Starrfelt (sak 3, 4 og 5), Inger 

Therese Laugsand Lillegaard (sak 5) og Gro Haarklou Mathisen (ref) 

Miljødirektoratet: Tor Øystein Fotland (sak 3) 

 

Sak 1 Forespørsel om habilitet 

En i faggruppen informerte om at eget arbeid på solkrem og blått lys. Det var enighet om at 

dette ikke utgjorde noe habilitetsproblem. Ingen andre meldte inn eventuelle problemer med 

habilitet i sakene som er på agendaen. 

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Dette ble godkjent uten noen innspill 

Sak 3 Scoping review solkrem 

Faggruppen har selvinitiert en scoping review av systematiske oppsummeringer på 

miljøeffekter av solkrem, for å kartlegge forskningen på dette området. Siden forrige møte 

har faggruppen kommentert på et utkast til fullstendig rapport og så har rapporten vært hos 

referee. På møtet ble et revidert utkast gjennomgått og diskutert. 

Vedtak 

Forslag til endringer ble diskutert, og det var enighet om at faggruppen godkjenner denne 

for publisering når de besluttede endringene er gjort. 



 

 

 

Referat fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 

20.11.20 2 

Sak 4 Nytte-risikovurdering solkrem 

Faggruppen har selvinitiert en nytte-risikovurdering av solkrem. En protokoll for arbeidet er 

publisert, og arbeidet er nå i gang for fullt. Det ble orientert om status for det pågående 

arbeidet, og videre arbeid ble diskutert og arbeidsoppgaver ble fordelt. 

Vedtak 

Arbeidet fortsetter som planlagt.  

Sak 5 Koffein 

Faggruppen har selvinitiert en risikovurdering av samlet eksponering av koffein fra flere 

kilder. En protokoll for arbeidet er publisert, og arbeidet er nå godt i gang. Det ble orientert 

om status for det pågående arbeidet, og videre arbeid ble diskutert og arbeidsoppgaver ble 

fordelt.  

Vedtak 

Arbeidet fortsetter etter planen, og utkastet til vurdering diskuteres på neste møte.  

Sak 6 Tilgjengeliggjøring av data 

VKMs/faggruppens håndtering av data/åpenhet versus den nasjonale strategi for 

tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata ble diskutert.  

Vedtak 

Det arrangeres et eget møte om dette. 

Sak 7 Nytt fra sekretariatet 

VKMs ledergruppe jobber med å revidere utkastet til strategi. 

Faggruppene skal få kommentere på veilederen for fagfellevurdering. 

Sak 8 Eventuelt 

Det ble informert om at Fit4Food2030 konsortiet arrangerer FIT4FOOD2030 Final Conference 

den 24. og 25. november.   
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Sak 9 Nye møtedatoer 

Faggruppens neste møte er 3. februar. Det planlegges for et nytt møte i mars og et i juni. 

 


