
 
 

 
 
 

Protokoll fra første møte i Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny 
mat og allergi  i VKM, onsdag 10. juni 2004 kl. 10.00-13.00 

 
 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi:  
Martinus Løvik (møteleder), Livar Frøyland, Ragnhild Halvorsen, Margaretha Haugen, Kåre 
Julshamn, Helle M Meltzer og Jan E Paulsen 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Bente Mangschou (Ref.) 
 
Ikke tilstede:  
Lene Frost Andersen og Judith Narvhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1/04 Velkommen 
 
Leder for faggruppen, Martinus Løvik, ønsket velkommen til det første møtet i faggruppen for 
ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi. 
 
 
2/04  Presentasjonsrunde 
 
Medlemmene presenterte seg og sine forventninger til arbeidet i Vitenskapskomiteen og til 
sekretariatet.  
 
Faggruppemedlemmene uttrykte forventninger om at komiteen vil få en sentral rolle i å trygge 
maten. Det ble ansett som meget positivt at komiteen er organisert og sammensatt på en slik 
måte at man får god kompetanseutnyttelse, og helhetlig tenkning.  
 
Medlemmene presiserte at komiteen i størst mulig grad må få arbeide med realistiske 
tidsfrister, og at sekretariatet må sørge for best mulig tilretteleggelse av arbeidet både faglig 
og teknisk, herunder forbereder saker som skal behandles i faggruppen, og at oppgavene i 
faggruppen fordeles etter medlemmenes spesialkompetanse. 
 
  
3/04     Mandat, vedtekter og roller 
 
Møteleder gjennomgikk mandatet for VKM. Hovedformålet i VKM er å sikre uavhengige 
vitenskaplige risikovurderinger for Mattilsynet.  
 
Medlemmene ble orientert om at de i VKM ikke representer sine respektive institusjoner, men 
at de er oppnevnt som medlemmer i kraft av egen kompetanse.  
 
Alle medlemmer i VKM er pliktige til å informere faggruppeleder og/eller leder av 
vitenskapskomiteen i saker de føler seg inhabile i. Sekretariatet utarbeider forslag til et 
habilitetsskjema. 
 
Møteleder refererte kort til de utdelte bakgrunnsdokumentene som blant annet belyser 
terminologien som benyttes i risikoanalysen og forskjellene mellom risikovurdering og 
risikohåndtering. 
 
Sekretariatet informerte om at medlemmene i VKM vil få tilbud om et kurs i risikoanalyse, 
slik at alle medlemmene vil ha en felles begrepsforståelse. Det vil også bli gitt tilbud om et 
kurs i mediehåndtering og risikokommunikasjon. 
 
 
4/04  Status for sekretariatet og komiteen 
 
Sekretariatet redegjorde kort for prosessen rundt utnevnelsen av komiteen, og 
bemanningssituasjonen i sekretariatet.  
 



Faggruppen ble bedt om å vurdere behov for eventuelle suppleringer av kompetanse på 
fagområder som gruppen skal dekke så fort som mulig. 
 
 
5/04  Avgrensning av saksområdet, samarbeidsformer og arbeidsmetoder 
 
Sekretariatet la fram et diskusjonsnotat med foreløpige forslag til prinsipper og rutiner for 
samarbeid mellom vitenskapskomiteen og sekretariatet. Diskusjonsnotatet omhandler blant 
annet temaer som møtehyppighet, saksgang, tidsfrister, offentlighet, mediekommunikasjon og 
valg av nestleder. Dokumentet skal diskuteres i alle faggruppene og innspill fra de ulike 
faggruppene tas med i den videre prosessen for å komme fram til hensiktsmessige og egnede 
samarbeidsformer. Det ble gitt en ukes frist for medlemmene om å komme med innspill på 
diskusjonsnotatet til sekretariatet, herunder hvilke type saker som bør behandles i VKM. 
 
Sekretariatet orienterte i korte trekk om innholdet i notat om samarbeid mellom VKM, 
Mattilsynet og FoU-miljøene. Det ble gitt en ukes frist for medlemmene om å komme med 
innspill på diskusjonsnotatet til sekretariatet. 
 
Margaretha Haugen ble valgt til nestleder for faggruppen ut år 2004. 
 
For å avlette arbeidet og avlaste de enkelte medlemmene, ble det besluttet å dele inn 
faggruppemedlemmene i følgende områder: Allergi (Martinus Løvik og Ragnhild Halvorsen), 
Ny mat (Martinus Løvik, Kåre Julshamn, Livar Frøyland, Jan Erik Paulsen), Ernæring 
inklusive helsepåstander (alle medlemmene av faggruppen), Dietetiske næringsmidler 
(Margaretha Haugen og Livar Frøyland). Når det gjelder området Dietetiske næringsmidler 
ble det besluttet at det skal etableres en fast undergruppe ledet av Margaretha Haugen. 
Undergruppen skal suppleres med ekspertise utenfor VKM. Sekretariatet fremmer forslag til 
hva slags kompetanse som bør være representert i denne undergruppen. Medlemmene i 
faggruppen fremmer forslag til personer. 
 
Avhengig av saksområde, skal derfor innkomne saker vurderes av en mindre gruppe i 
faggruppen før de legges frem for en samlet faggruppe. 
 
Mattilsynet kan delta som observatør på faggruppemøtene når dette er relevant. 
 
(Ref. anm.: Lene Frost Andersen og Judith Narvhus var ikke tilstede på møtet, og er derfor 
ikke nevnt. De vil inkluderes i etterkant av møtet) 
 
Avgrensning av ansvarsområde i forhold til Sosial- og helsedirektoratet, avd for ernæring 
(Shdir) ble diskutert. Faggruppen har ansvar for ernæring (human), dietetiske produkter, ny 
mat og allergi som faller inn under Mattilsynets ansvarsområde. Det var enighet om at det er 
hensiktsmessig at Shdir deltar på møtene i faggruppen med observatørstatus. I tillegg deltar 
sekretariatet på samarbeidsmøter mellom Mattilsynet og Shdir. 
 
Faggruppen ba sekretariatet om å utarbeide en oversikt over hva som finnes av forskrifter og 
retningslinjer for næringsmidler som faller inn under faggruppens ansvarsområde. 
 
Faggruppemedlemmene ønsket tilbud om kurs i kritisk litteraturgjennomgang, og ba 
sekretariatet undersøke mulighetene for dette. 
 



 
6/04/A  Saker til behandling i faggruppen 
Sekretariatet redegjorde kort for innkomne saker til faggruppen, se vedlegg Oversikt over 
innkomne saker til behandling i Faggruppe 7 per 9. juni 2004. På grunn av tidspress ble 
sakene ikke diskutert på møtet. Sakene vil bli forberedt og forelagt de enkelte medlemmene. 
 
 
6/04/B  Nye satsningsområder 
 
På grunn av kort tid på møtet, ble punktene 6/04/B og 6/04C behandlet til slutt. Kåre 
Julshamn og Livar Frøyland var ikke tilstede under disse punktene.  
 
Faggruppemedlemmene ble anmodet om å skaffe oversikt over kompetanse og pågående 
forskningsaktivitet på sine fagområde i Norge, samt å peke på behov for kunnskap og 
forskning. Faggruppen anmodet sekretariatet om å lage utkast til en slik oversikt som 
faggruppen kan kommentere og supplere. I denne sammenheng ble faggruppen også anmodet 
om å sette opp en liste over relevante (overordnede) problemstillinger på sitt område for 
senere diskusjon i hovedkomiteen. Temaet vil bli nærmere diskutert på neste faggruppemøte. 
 
 
6/04/C  Økonomi – forslag til utredningsprosjekter 
 
Faggruppemedlemmene ble anmodet om å komme med innspill til eventuelle 
utredningsprosjekter innenfor faggruppens ansvarsområde i 2004. Temaet vil bli nærmere 
diskutert på neste faggruppemøtet. 
 
 
7/04 Beredskap 
 
Sekretariatet og Vitenskapskomiteen må være tilgjengelige, også i ferier. 
Faggruppemedlemmene leverte oversikt over planlagt sommerferie i 2004, og hvordan 
medlemmene og sekretariatet kan kommunisere i ferien i tilfelle det oppstår hastesaker. 
 
 
8/04 Rutiner 
 
Sekretariatet orienterte kort om godtgjørelser i forbindelse med arbeidet i VKM.  
 
9/04 Eventuelt 
 
To av faggruppemedlemmene vil representere VKM  på 12th European Conference on Public 
Health 7 – 9 okt. i Oslo. 
 
 
10/04 Nye møtedatoer  
 
De neste møtene i Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi  
vil være: 

• Torsdag 9. september, kl 09.30 – 14.00  
• Tirsdag 26. oktober, kl 09.30 – 14.00                                                                                                        


	Deltakere
	Martinus Løvik (møteleder), Livar Frøyland, Ragnhild Halvors

