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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny 

mat og allergi 

Dato: 27.02.20, 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, Lisbeth 

Dahl, Knut Tomas Dalen, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Christine L. Parr, Tonje H. Stea, Tor A. Strand 

(leder) og Stine M. Ulven. 

Fra sekretariatet til VKM: Ingrid M. Høie, Inger Therese Lillegaard, Jostein Starrfelt og Bente 

Mangschou (ref). 

Observatør fra Mattilsynet: Amadine Lamglait-Solberg 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder i faggruppen Tor A. Strand ønsket velkommen til møtet.  

Ingen erklærte seg inhabile i forhold til sakene som ble behandlet på møtet.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Orientering fra møter i Hovedkomiteen 

Tor A. Strand orienterte om hovedpunkter fra siste møter i Hovedkomiteen. Rapporten 

Uavhengige kunnskapssynteser: grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger i samfunnet  er 

vedtatt i Hovedkomiteen. Protokoll for nytte- og risikovurdering av fisk og rapport om 

kunnskapsbehov er under arbeid i Hovedkomiteen. Protokoller fra møter i Hovedkomiteen 

publiseres på VKMs nettsider. 

 

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/uavhengigekunnskapssyntesergrunnlagforkunnskapsbasertebeslutningerisamfunnet.4.4b0d5342171ac4d3fab7e36c.html
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4. Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og salt 

brukt i brødproduksjon 

Utkast til rapport og kommterte innspill fra fagfeller var sendt medlemmen i faggruppen i 

forkant av møtet. 

Sigrun Henjum presenterte rapporten for faggruppen, og fikk tilbakemelding på 

presentasjonen.  

Faggruppen gikk detaljert gjennom tekst i kapitler 8 og 10 og diskuterte innspillene fra 

fagfellene. Det ble besluttet at kapitel 10 med de endringer som var kommet fram på møtet, 

samt utkast til norsk og engelsk sammendrag skulle sendes faggruppen elektronisk for 

endelig godkjenning. Etter en slik elektronisk siste kommenteringsrunde vil rapporten anses 

å være ferdigbehandlet og godkjent i faggruppen 

5. Overleveringsmøte og kommunikasjonsplan for 

jodvurderingen 

Det er planlagt publisering og åpent overleveringsmøte for jodrapporten 18. mars. Ingrid M. 

Høie orienterte om kommunikasjonsplan for publiseringen og om planleggingen av 

overleveringsmøtet. Faggruppen har tidligere spilt inn på relevante mottakere for rapporten. 

På møtet er det planlagt for overrekkelse av rapport til Mattilsynet, presentasjon av 

rapporten av faglig leder for arbeidet samt et panel med medlemmer fra VKM, Mattilsynet og 

Helsedirektoratet som kan svare på spørsmål fra salen. 

6. Nytte- og risikovurdering av fisk 

Faggruppen prioriterte å diskutere Nytte- og risikovurdering av jod i husholdningssalt og 

brød, og utsatte dette punktet på dagsorden til neste møte. 

7. Forslag til punkter til dagsorden for neste møte 

Det ble ikke lagt fram noen forslag på møtet. 

8. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen møter e.l. ble nevnt. 
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9. Eventuelt 

Ingen saker. 

10. Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen skal være i begynnelsen av september. Sekretariatet sender forslag 

til datoer. 


