
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny 
mat og allergi 

Dato: 31.08.2015, kl. 10.00 - 15.00 
Sted: VKMs møterom 
Møteleder: Per Ole Iversen 

Deltakere 

Fra faggruppen:  
Per Ole Iversen (leder), Livar Frøyland, Margaretha Haugen, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Tor A. 
Strand og Arild Vaktskjold 

Observatører: Para Ghildyal-Palani (Mattilsynet), Guro Smedshaug (Helsedirektoratet) 

Fra sekretariatet til VKM: Bente Mangshou (ref.) 

Meldt fravær: Livar Frøyland 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Lederen ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Orientering fra møte i Hovedkomiteen 

Lederen orienterte om møtet i Hovedkomiteen 5. juni 2015. Protokoller fra dette møtet vil bli 
lagt ut på VKMs nettsider. 

4. Gjennomgang av titler og abstracts i litteratursøk 

Mange litteratursøk knyttet til faggruppens oppgaver resulterer i stort antall treff - til tider 
flere tusen. Metoder for skanning og gjennomgang av store mengder litteratur ble diskutert. 
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5. Saker som ble behandlet på møtet 

Rapportene Risk assessment of "other substances" - cysteine and cysteine, og Risk 
assessment of "other substances" - eicosapentaenoic acid, docosapentaenoic acid and 
docosahexaenoic acid var sendt faggruppen for sluttbehandling på møtet, og utkast til 
rapporten Risk assessment of "other substances" - L-arginine and arginine alpha-ketoglutarat 
ble presentert og diskutert på møtet. Utkastet var sendt medlemmene i forkant av møtet. 

Sluttbehandling av Risk assessment of "other substances" - cysteine and cystine 

Faggruppen diskuterte rapporten. De enkelte medlemmene sender inn sine detaljerte 
kommentarer og forslag til endringer. Rapporten ble endelig godkjent på møtet, men endelig 
rapport med de endringer som er kommet inn fra medlemmene vil bli sendt faggruppen til 
orientering. 

Sluttbehandling av Risk assessment of "other substances" - eicosapentaenoic 
acid, docosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid 

Faggruppen diskuterte rapporten. De enkelte medlemmene sender inn sine detaljerte 
kommentarer og forslag til endringer. Rapporten ble endelig godkjent på møtet, men endelig 
rapport med de endringer som er kommet inn fra medlemmene vil bli sendt faggruppen til 
orientering. 

Presentasjon av utkast til rapport R isk assessment of "other substances" - L-
arginine and arginine alpha-ketoglutarat 

Rapporten ble presentert og diskutert. På grunn av dårlig datagrunnlag fra få humanstudier 
ble det besluttet å gjøre et nytt litteratursøk etter dyremodellstudier for arginine alpha-
ketoglutarat. Det kan eventuelt vurderes å lage to separate rapporter for disse to stoffene. 

Rapporten vil bli justert i forhold til innspillene på møtet, deretter vil den bli sendt 
faggruppen for ny kommentering før den skal behandles i refereegruppen og endelig 
godkjennes i faggruppen. 

Status for øvrige rapporter 

Arbeid med risikovurdering for tryptofan: Første utkast til rapport skal etter planen 
diskuteres på møtet i faggruppen 20. oktober. For glutamin/glutaminsyre/glutamat vil det 
også foreligge noe skriftlig til dette møtet. For fenylalanin er litteratursøk utført og litteratur 
selektert og bestilt i fulltekst og for histidin er tidligere risikovurderinger gjennomgått, og 
arbeidet vil påbegynnes før neste møte. Rapportene for konjugerte linolsyrer og kreatin er til 
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ny behandling i refereegruppen. På grunn av at det nylig er kommet en bestilling for nytt 
hasteoppdrag fra Mattilsynet til faggruppen om magnesium, er arbeidet med metionin og 
kollagen fra fisk blitt utsatt inntil videre. 

6. Innføring i toksikologiske begreper 

Trine Husøy fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk holdt 
en presentasjon om toksikologiske begreper og ulike risikovurderingsmodeller som kan være 
aktuelle for vurdering av "andre stoffer". 

7. Prosessen rundt "andre stoffer" 

Faggruppen diskuterte prosessen rundt arbeidet med rapporter for "andre stoffer". 
Arbeidsmengden på hver enkelt er stor, og oppdraget er mer tidkrevende og omfangsrikt 
enn først antatt. 

8. Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen skal være 20. oktober og 15. desember 2015; kl 10.00 - 15.00. 
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