
 

 

Protokoll 

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

Dato: 27.04.2015, kl. 10.00 - 15.00 
Sted: VKMs møterom 
Møteleder: Per Ole Iversen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 7:  
Per Ole Iversen (leder), Livar Frøyland, Margaretha Haugen, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Helle 
Margrete Meltzer, Tor A Strand, Grethe Tell og Arild Vaktskjold 

Observatører: Para Ghildyal-Palani (Mattilsynet) og Guro Smedshaug (Helsedirektoratet, for Nasjonalt 
råd for ernæring) 

Fra sekretariatet til VKM: Bente Mangshou (ref.) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile. Arild Vaktskjold er nytt 
medlem i faggruppen. Han har tidligere vært i faggruppen for forurensninger, naturlig 
toksiner og medisinrester. Kirsten Holven har trukket seg fra VKM på grunn av endring i 
arbeidsforhold. 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Ny nestleder 

Kristin Holvik er ny nestleder i faggruppen. 

4. Orientering fra møte i Hovedkomiteen 

Leder for faggruppen, Per Ole Iversen, orienterte om møtet i Hovedkomiteen 27. februar 
2015. Protokoller fra disse møtene er lagt ut på VKMs nettsider. 

 

Protokoll fra møte i faggruppe 7 27.04.2015  1 



 

 

5. Saker som ble behandlet på møtet 

"Vurdering av andre stoffer" 

Utkast t il mal/ veiledende dokument for vurdering av "andre stoffer" 

Det ble foreslått at registre over kliniske forsøk (for eksempel clinicaltrials.gov og 
International Clinical Trials Registry Platform) inkluderes i søkebasene for litteratursøk.  

En forklaring på hvorfor stoffene er på markedet bør inngå i introduksjonen i alle rapportene. 
I introduksjonen bør det også gjøres rede for inntak av det aktuelle stoffet fra kosten. 

Mattilsynet ble oppfordret til å ha en evaluering av arbeidet med andre stoffer etterpå, og at 
en slik evaluering også bør innbefatte innspill fra industrien. Hvorvidt dyrestudier skal 
inkluderes eller ikke vil være stoffspesifikt, og avhengig av hvor mange humanstudier som er 
publisert på de enkelte stoffene. 

Faggruppen vil lage forslag til standard tekst for interaksjoner og adjuvans effekt som kan 
gjelde for alle stoffene der det ikke er publisert egen litteratur om dette. 

Faggruppen mener det ofte ikke vil være grunnlag for å vurdere doser for barn og unge 
ettersom mange av de andre stoffene er lite undersøkt hos barn. Faggruppen vil lage et 
forslag til standard tekst for stoffer der det ikke er tilstrekkelig datagrunnlag til å si noe om 
doser til barn og unge. 

Det skal gis et svar for alle doser som er gitt i bestillingen fra Mattilsynet i konklusjonen. 

De ulike stoffene 

Utkast til rapporter for cystein/cystin, kreatin, konjugert linolsyre, eikosapentaensyre (EPA) 
og dokosaheksaensyre (DHA) ble gjennomgått på møtet, og forslag til endringer lagt inn i de 
respektive rapportene. Det ble foreslått at rapporter for EPA, dokosapentaensyre (DPA) og 
DHA skulle slås sammen til en rapport, men at stoffene likevel skulle vurderes hver for seg. 
Mattilsynet støttet dette. 

Det ble besluttet å gjøre litteratursøk for alle stoffene uavhengig av om det finnes tidligere 
rapporter eller ikke. Søkene blir datert tilbake i tid til siste risikovurderingsrapport og frem til 
nå. 
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6. Rapport fra EU-kurs i Risk assessment 

En av faggruppens medlemmer hadde deltatt på EU-kurs i Risk assessment. På kurset deltok 
det mange representanter fra risk management-oppgaver, og kurset var mer rettet mot 
risikohåndterere enn eksperter som arbeider med risikovurdering. 

7. Kompetanseheving 

Alt er klart for kurs i metaanalyser på Kunnskapssenteret. 

8. Møter o.a. av felles interesse 

Helle Margrete Meltzer sitter i den nye Nasjonalt råd for ernæring. Hun orienterte om rådets 
planleggingsmøte 8. og 9. april. Referatene fra møtene i Nasjonalt råd for ernæring blir 
publisert på Helsedirektoratets nettsider. 

9. VKMs strategi 

Orientering om VKMs strategi ble utsatt til neste møte. 

10. Spørsmål fra MT om risikovurdering av hydrolysert protein 

Dette punktet på dagsorden ble utsatt til senere møte. 

11. Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen skal være 2. juni og 31. august 2015; kl 10.00 - 15.00. 

12. Evaluering av møtet 

Dette punktet på dagsorden ble utsatt til senere møte. 
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