06/407-9 endelig

Ad hoc-gruppe: Risikovurdering – bruk og kvalitet av solkrem
MANDAT FOR AD HOC-GRUPPE
Ad hoc-gruppen skal utarbeide en risikovurdering om mulige helseeffekter som er forårsaket av at
påsmøring av solkrem ikke er kvantitativt tilstrekkelig for å oppnå produktets deklarerte solfaktor
(SPF), og mulige helseeffekter som skyldes bruk av solkrem med lav eller ingen beskyttelse mot
UVA-stråler.
Med utgangspunkt i Mattilsynets bestilling, skal punktene som nevnes under ”Terms of reference”
nedenfor belyses i risikovurderingen. Ettersom Mattilsynet har bedt om at vurderingen skal skrives på
engelsk, gjengis også den detaljerte beskrivelsen av oppdraget her på engelsk:

Sammensetning av ad hoc-gruppen
Medlemmer av VKM
•
•

Tore Sanner, VKMs Faggruppe 4 (leder av ad hoc-gruppen)
Jan Erik Paulsen, VKMs Faggrupper 4 og 7

Eksterne eksperter
•
•

Terje Christensen (Statens strålevern)
Claus Lützow-Holm (Helse Øst)

Terms of reference
The VKM Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids, Materials in contact with Food and
Cosmetics is requested to answer the following questions in relation to the solar radiation and use of
sun protection products.
1. What are the general health and safety implications (negative and positive) relating to the exposure
of persons to solar radiation?
2. What are the specific health and safety implications (negative and positive) relating to the use of
sun protection products during exposure of persons to solar radiation?

3. When and where are sun protection products used? How much and what type of sunscreen
products are used?
4. Are specific limit values of sunscreen protection factors to solar radiation necessary? Is it
necessary to give different values for the protection factors of UVB and UVA? Give the
rational for the proposed values.
Behandling/Sluttbehandling av saken:
Uttalelsen fra ad hoc-gruppen skal også behandles og diskuteres i VKMs faggruppe for
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Ad hoc-gruppen skal ta hensyn
til eventuelle innspill fra faggruppen underveis og utarbeide en endelig uttalelse. Saken er forankret i
Faggruppe 4, som også vil stå som avsender av saken. Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til at det
vil være behov for å involvere Hovedkomiteen i arbeidet med vurderingen.
Et utkast til vurdering fra ad hoc-gruppen skal sendes på høring til relevant ekspertise ved
Kreftforeningen, Kreftregisteret, Norsk Dermatologisk Selskap, Statens forurensningstilsyn/Norsk
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Institutt for Luftforskning og Nasjonalt råd for ernæring før den endelige vurderingen fra VKM
ferdigstilles og oversendes til Mattilsynet.

Språk
Mattilsynet har bedt om at vurderingen skrives på engelsk.

Forskningsbehov/kunnskapshull
Hvis det under arbeidet med vurderingen avsløres kunnskapshull og behov for ny overvåkning eller
forskning, bes gruppen påpeke dette.

Tidsramme
Mattilsynet har bedt om at endelig vurdering fra VKM foreligger før 1. juni 2007.

