Protokoll
Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny
mat og allergi
Dato: 13.12.2018, kl. 10.00-15.00
Sted: Sandakerveien 24 C, Inngang D 11.
Møteleder: Tor A. Strand.

Deltakere
Fra Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi: Lene Frost Andersen, Knut
Tomas Dalen, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Tonje H. Stea, Tor A. Strand (leder) og Stine M. Ulven.
Meldt fravær fra faggruppen: Lisbeth Dahl, Sigrun Henjum og Christine L. Parr.
Fra sekretariatet til VKM: Inger Therese Lillegaard under pkt 6 på dagsorden og Bente Mangschou
(ref).
Observatører: Ole Berg (Helsedirektoratet).

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Leder i faggruppen Tor A. Strand ønsket velkommen til møtet.
Ingen erklærte seg habile i forhold til sakene som står på dagsorden.

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent.

3. Saker som ble behandlet på møtet
Fluorid i kosttilskudd
Utkast til rapport var sendt ut til medlemmene i forkant. Martinus Løvik som er faglig
ansvarlig i prosjektgruppen presenterte rapporten. Presentasjonen er tilgjengelig for
medlemmene på Risken.
Fluorid inngår ikke i Matvaretabellen og prosjektgruppen hadde derfor laget
sannsynlighetsberegninger for inntak av ulike eksponeringsscenarier som inkluderte de
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viktigste kildene til fluorid i mat, drikke og tannpleieprodukter. Faggruppen ba
prosjektgruppen om å vurdere å gjøre inntaksberegninger som tar utgangspunkt i faktiske
inntak av de viktigste fluoridkildene fra de nasjonale kostholdsundersøkelsene. Innspill på
alle kapitler fram til eksponeringskapitlet sendes sekretariatet i løpet av en uke. Når det er
gjort nye eksponeringsberegninger vil rapporten bli sendt ut på ny til faggruppen, og det vil
bli kalt inn til et 2-timers møte for godkjenning av rapporten fortrinnsvis i begynnelsen av
april.

Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt brukt i brødproduksjon
Kristin Holvik presenterte det pågående arbeidet i prosjektgruppen for nytte- og
risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt brukt i brødproduksjon. Hun presenterte
blant annet mandatet, litteratursøk, seleksjonskriterier for inklusjon og eksklusjon av artikler
og kvalitetsvurdering av de inkluderte artiklene. Presentasjonen er tilgjengelig for
medlemmene på Risken. Eksponeringsberegninger og beregninger av de ulike scenariene i
oppdraget er under arbeid. Det er planlagt at rapporten skal være ferdig til publisering i
november. Noen kapitler vil antakelig være klar for behandling i faggruppen på neste
faggruppemøte.

Nytte- og risikovurdering av fisk
Lene Frost Andersen skal være faglig ansvarlig i prosjektgruppen for nytte- og
risikovurdering av fisk, og presenterte mandatet som nå er ute på høring på Mattilsynets
nettsider. Bakgrunnen for at denne bestillingen fra Mattilsynet kommer nå er nye
terskelverdier for dioksiner og dioksinliknende PCBer samt perfluorerte forbindelser fra
European Food Safety Authority (EFSA). VKM publiserte en nytte- og risikovurdering av fisk i
2014, og etter den tid er det kommet nye kostholdsundersøkelser, nye tolerable ukentlige
inntak for kontaminanter, nye data på konsentrasjoner av ulike stoffer i fisk og nye data om
sammenhenger mellom fisk eller stoffer i fisk og helse. Prosjektgruppen er satt ned og det
planlegges for oppstartsmøte i begynnelsen av april. Det planlegges også et metodeseminar
for prosjektgruppen om kvantitativ metode i nytte- og risikovurderinger i vår. Arbeidet skal
etter planen ferdigstilles våren 2021.

4. CrispR
Knut Tomas Dalen hadde forberedt en presentasjon om CrispR – om metodikk,
anvendelsesområde og etiske problemstillinger. Presentasjonen er tilgjengelig for
medlemmene på Risken.
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5. Nasjonalt råd for ernæring foreslår nye tiltak for å øke
inntaket av vitamin D
Kristin Holvik presenterte hovedlinjene i en ny rapport fra Nasjonalt råd for ernæring om
tiltak for å øke inntaket av vitamin D i befolkningen. Presentasjonen er tilgjengelig for
medlemmene på Risken. Ett av mange tiltak som er foreslått er økt berikning av mat og
drikke med vitamin D. Oppfølgingen av rapporten i Helsedirektoratet og Mattilsynet kan
derfor medføre nye oppdrag for VKM.

6. Terminologi i VKMs rapporter
Det ble ikke tid til dette punktet på dagsorden på dette møtet, og emnet ble tsatt til neste
møte.

7. Forslag til punkter til dagsorden for neste møte
I tillegg til de pågående sakene i faggruppen ble følgende saker foreslått for neste møte:
Terminologi i VKMs rapporter.

8. Møter o.a. av felles interesse
Ingen møter e.l. ble nevnt.

9. Eventuelt
Observatør fra Helsedirektoratet, Ole Berg orienterte om at et nyoppnevnt Nasjonalt råd for
ernæring har hatt sitt første møte. Medlem i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter,
ny mat og allergi, Lisbeth Dahl, er nå også medlem i Nasjonalt råd for ernæring. Jøran
Hjelmeseth er ny leder, og Liv Elin Torheim nestleder i rådet.

10. Nye møtedatoer
Det skal planlegges for et møte i faggruppen før sommeren. Sekretariatet sender ut forslag
til møtedatoer for begynnelsen av mai.
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