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Dagsorden 

1. Velkomst v/ Inge Tetens 

2. Orientering om NNR5 v/ Inge Tetens 

3. Gennemgang og diskussion af udkast af rapport v/alle 

4. Administrative sager, herunder næste møder v/alle 

5. Evt. 

 

Punkt 1. Velkomst 
Efter velkomsten blev Else Molander fra Fødevarestyrelsen budt velkommen. Else Molander er for-

mand for den arbejdsgruppe, der skal formulere kostrådene, og hun orienterede om gruppens arbejde.  

Det er gruppens udgangspunkt, at kostrådene skal kommunikeres gennem en mere positiv tilgang til 

kostrådene end tidligere. 

 

Punkt 2. Orientering om NNR5 

Arbejdet med opdatering af de nordiske næringsstofanbefalinger (NNR) har taget længere tid end ven-

tet, da ambitionsniveauet har været at basere NNR opdateringerne på hovedsagelig systematiske lit-

teraturgennemgange.  Nordisk ministerråd har angivet d. 23. april 2013 som deadline for offentliggø-

relse af NNR5. 

 

Punkt 3. Gennemgang og diskussion af udkast af rapport 

Sygdomsafsnittene er vedlagt som bilag i rapporten, da disse er en opdatering af den norske rapport. 

Sygdomsafsnittene blev gennemgået og diskuteret. 
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Fødevarekapitlerne blev gennemgået og opbygningen af de enkelte afsnit blev aftalt til at følge en fast 

struktur: Definition, effekt på sundhed, danskernes indtag, kostråd fra andre sundhedsorganisationer 

og myndigheder og opsummering.  

 

Et udkast til en samlet opdateret opsummering af fødevarekapitlerne blev drøftet.   

 

Punkt 4. Administrative sager, herunder næste møder v/alle 
Der udsendes en doodle-afstemning om potentielle mødedatoer uge 5 eller 6. 

 

Ulla, Inge og Vibeke opdaterer udkast til rapport så snart sygdomskapitlerne er klar. 

 


