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Baggrund 
Forekomsten af fødevareallergi er stigende, særligt hos børn1,2. En mulig årsag til dette er, at det er 
blevet populært at anvende fødevareproteiner som ingredienser i kosmetiske produkter. 
Undersøgelser viser, at mange forbrugere foretrækker kosmetiske produkter, hvor det i 
markedsføringen fremgår, at produktet indeholder ”naturlige” ingredienser, f.eks. proteiner fra mælk, 
havre og sojabønner3,4. Det skyldes, at sådanne produkter opfattes som værende ”renere” og sundere4. 
Flere videnskabelige studier peger dog på, at fødevareallergi kan udvikles, hvis et individ eksponeres 
for et fødevareprotein dermalt, før proteinet indtages oralt. Dette er især relevant for små børn, idet 
der er mange fødevareproteiner, som de endnu ikke har opbygget immunologisk tolerance overfor via 
kosten. 
 
Formål 
Formålet med projektet er at opbygge viden om anvendelsen af fødevareproteiner i kosmetiske 
produkter. Det ønskes afklaret, hvilke analysemetoder der kan måle koncentrationen af en række 
fødevareproteiner i kosmetiske produkter samt at afdække validiteten af de pågældende metoder til 
dette formål. Det skal vurderes, om de identificerede koncentrationer af fødevareproteiner i de 
undersøgte produkter udgør en risiko for fødevareallergi hos forbrugere, der ikke tidligere har været 
eksponeret oralt for disse proteiner. 
 
Fremgangsmåde 
Projektet opdeles i 3 faser (kortlægning og produktindkøb (fase 1), kemiske analyser og validering af 
analysemetoder (fase 2) samt risikovurdering (fase 3)). Efter hver fase er afsluttet, skal der foreligge en 
delrapport, og i samarbejde med Miljøstyrelsen tages der stilling til, om - og i så fald hvordan - de 
næste faser skal gennemføres. Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. 
  

                                                             
1 Prescott, SL, Pawankar, R, Allen, KJ, et al. A global survey of changing patterns of food allergy burden in 
children. World Allergy Organ. J. 2013; 6: 21. https://doi.org/10.1186/1939-4551-6-21 
2 Leung, DYM, Ledford, DK. Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment. J. Allergy Clin. 
Immunol. 2014; 133 (2): 291-307 
3 Goossens, A. Contact-allergic reactions to cosmetics. J. Allergy (Cairo). 2011; 2011: 467071. 
https://doi.org/10.1155/2011/467071  
4 Miljøstyrelsen. Kortlægning af økologiske og naturlige kosmetiske produkter. Kortlægning af kemiske stoffer i 
forbrugerprodukter nr. 153. 2016. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/12/978-87-93529-52-6.pdf 

https://doi.org/10.1186/1939-4551-6-21
https://doi.org/10.1155/2011/467071
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/12/978-87-93529-52-6.pdf
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Fase 1: Kortlægning og produktindkøb  
Det skal kortlægges, hvilke typer af kosmetiske produkter, som der anvendes fødevareproteiner i5. 
Endvidere skal det undersøges, om fødevareproteiner typisk tilsættes kosmetiske produkter 
umodificeret eller i en kemisk modificeret form (f.eks. ved brug af syrehydrolysering). Der redegøres 
for, hvordan kosmetiske produkter med indhold af fødevareproteiner markedsføres, herunder hvorvidt 
produkterne markedsføres til bestemte befolkningsgrupper, f.eks. til børn vs. voksne, til normal vs. 
skadet hud osv. Der afsøges cases i litteraturen omhandlende børn, der har udviklet fødevareallergi 
efter dermal eksponering for fødevareproteiner via kosmetiske produkter, før den orale eksponering 
fandt sted, og hvor det mistænkes, at det skyldes kosmetiske produkter. Prævalensen og incidensen af 
fødevareallergi igennem tiden beskrives kort. På baggrund af litteraturen skal der redegøres for den 
formodede patogenese for udvikling af fødevareallergi efter eksponering for et fødevareprotein 
dermalt, før individet er blevet eksponeret oralt. 
 
Det er et krav, at der som en del af kortlægningen tages kontakt til interessenter på 
fødevareallergiområdet6, herunder DTU Fødevareinstituttet der forsker i fødevareallergi, og som 
publicerer artikler om emnet7. Endvidere vil det være relevant at tage kontakt til Astma-Allergi 
Danmark, der for nyligt har fået nye kriterier for deres certificering (Asthma Allergy Nordic) i forhold 
til fødevareproteiner i kosmetiske produkter, og som derfor har viden om dette8. Litteraturen 
afdækkes for fødevareproteiner, der opfylder følgende kriterier: 

• Umodificerede fødevareproteiner der anvendes i kosmetiske produkter. 

• Fødevareproteiner der er rapporteret at være mistænkt for hyppigst at give anledning til 
udvikling af fødevareallergi hos børn ved dermal eksponering før den orale eksponering har 
fundet sted. 

I den forbindelse kan to nyere artikler omhandlende naturlige ingredienser i kosmetiske produkter 
samt allergi fra sådanne produkter konsulteres9,10. Der skal redegøres for disse to artikler som en del 
af kortlægningen. Projektet afgrænses til de fødevareproteiner, der identificeres i henhold til 
ovenstående kriterier. Med udgangspunkt i den danske kostundersøgelse beskrives kort mængder og 
hyppighed af netop disse fødevareproteiners del af den daglige kost opdelt på køn og aldersgrupper 
(med fokus på børn) igennem tiden. 
 
Markedet undersøges for kosmetiske produkter, både af typen leave-on og rinse-off, der ud fra 
produkternes ingrediensliste falder inden for den ovennævnte afgrænsning af projektet. Tilbudsgiver 
forventes at udarbejde et forslag til indkøb af relevante produkter med udgangspunkt i følgende 
kriterier: 

                                                             
5 Det anbefales, at der tages kontakt til Forbrugerrådet Tænk med anmodning om udtræk fra databasen bag 
appen ”Kemiluppen” 
6 Eksempelvis Videncenter for Allergi samt allergiafdelinger på hospitaler 
7 Ballegaard, AR, Castan, L, Larsen, JM, et al. Acid hydrolysis of gluten enhances the skin sensitizing potential and 
drives diversification of IgE reactivity to unmodified gluten proteins. Mol. Nutr. Food Res. 2021; 65 (23): 
2100416. https://doi.org/10.1002/mnfr.202100416  
8 Astma Allergy Nordic. Background and requirements. Cosmetic Products – Version 1.0. 2021. 
https://www.denblaakrans.dk/documents/285376/330959/NORDIC+Cosmetics+1.0+-
+October+2021.pdf/a18b5db3-41eb-411c-a51d-c9bc6b913ee7  
9 Bruusgaard-Mouritsen, MA, Johansen, JD, Zachariae, C, et al. Natural ingredients in cosmetic products – A 
suggestion for a screening series for skin allergy. Contact Dermatitis. 2020; 83 (4): 251-270 
10 Bruusgaard-Mouritsen, MA, Garvey, LH, Johansen, JD. Facial contact dermatitis caused by cosmetic-relevant 
allergens. Contact Dermatitis. 2021; 85 (6): 650-659 

https://doi.org/10.1002/mnfr.202100416
https://www.denblaakrans.dk/documents/285376/330959/NORDIC+Cosmetics+1.0+-+October+2021.pdf/a18b5db3-41eb-411c-a51d-c9bc6b913ee7
https://www.denblaakrans.dk/documents/285376/330959/NORDIC+Cosmetics+1.0+-+October+2021.pdf/a18b5db3-41eb-411c-a51d-c9bc6b913ee7
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• Ved valg af mulige produkter til indkøb tages der kontakt til den ansvarlige person11 for de 
konkrete produkter med anmodning om oplysning om koncentrationen af det eller de 
umodificerede fødevareprotein(er), der fremgår af produktets ingrediensliste. I den 
forbindelse kan der med fordel tages kontakt til de to brancheforeninger på kosmetikområdet, 
Kosmetik- og Hygiejnebranchen og Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri. Det skal 
bestræbes, at de produkter, der udvælges til eventuelt indkøb i projektet, er produkter, hvor 
det har været muligt at fremskaffe denne information fra virksomhederne. 

• Ved undersøgelsen af markedet udvælges der dels produkter, der forhandles i fysiske butikker 
og på webshops i Danmark, og dels produkter der forhandles på webshops i andre lande inden 
for EU og uden for EU12. 50 % af produkterne indkøbes fra Danmark, mens de resterende 
produkter indkøbes fra lande inden for (25 %) og uden for EU (25 %). 

Produkter til indkøb vælges i samarbejde mellem tilbudsgiver og Miljøstyrelsen ud fra en liste 
udarbejdet af tilbudsgiver. Indkøbet af produkterne foretages af tilbudsgiver. Se bilag 4 til kontrakten 
for krav til antal af produkteksemplarer til indkøb. 
 
Fase 2: Kemiske analyser og validering af analysemetoder 
På baggrund af ingredienslisten på de indkøbte produkter samt information fra den ansvarlige person 
forventes det, at koncentrationen af fødevareproteiner i produkterne kendes. Der foretages 
kvantitative indholdsanalyser for de pågældende fødevareproteiner, og derudover valideres 
analysemetoderne til dette formål. Det skal dermed afklares, hvilke analysemetoder der kvantitativt 
kan måle en række forskellige fødevareproteiner inden for projektets afgrænsning, samt hvilke 
begrænsninger disse analysemetoder har. 
 
Miljøstyrelsen har en række krav til dokumentation af analysemetoder, herunder validering af 
metoder, jf. bilag 5 til kontrakten. Det skal undersøges, om analysemetoderne har samme sensitivitet 
og specificitet for henholdsvis rinse-off og leave-on produkter. Som en del af valideringen af 
analysemetoderne skal det vurderes, om der kan ske en nedbrydning af fødevareproteinerne i de 
kosmetiske produkter over tid, f.eks. under oplagring. Hvis vurderingen er, at dette er tilfældet skal 
denne nedbrydning indgå som et element i valideringen af metoderne. 
 
I tilbuddet skal der angives et eller flere forslag til analyseplan, indbefattende relevante, kvantitative 
indholdsanalyser samt validering af de pågældende metoder. Tilbudsgiver skal beskrive og begrunde, 
hvilke analyser og valderinger af metoder der foreslås udført, samt redegøre for de eventuelle 
begrænsninger/usikkerheder ved disse. Det skal diskuteres, hvor mange analyser og valideringer af 
analysemetoder, der kan tilbydes inden for projektets budgetramme, og som har relevans for 
projektets formål. Det skal fremgå af tilbuddet, hvad prisen for de individuelle analyser er, samt hvad 
det samlede analysebudget foreslås at være. I projektet skal Miljøstyrelsen godkende analyseplanen, 
inden analyserne igangsættes, og der skal derfor være mulighed for justeringer i denne på baggrund af 
Miljøstyrelsens bemærkninger. Produkter til risikovurdering i fase 3 udvælges i samarbejde med 
Miljøstyrelsen ud fra resultaterne i fase 2. 
 
Fase 3: Risikovurdering 
Med inddragelse af relevant litteratur, ekspertudtalelser/vurderinger (hvis litteraturen ikke er 
tilstrækkelig) og på baggrund af de resultater, der er opnået i de øvrige faser, skal der udarbejdes en 
humantoksikologisk risikovurdering med fokus på fødevareallergi. Hvis der ikke er tilstrækkelig 
toksikologisk data tilgængelig, forventes det, at tilbudsgiver diskuterer fødevareproteinernes potentiale 

                                                             
11 Jf. kosmetikforordningen (nr. 1223/2009) for den juridiske definition 
12 Produkterne, der indkøbes fra lande uden for EU, må ikke være fra EØS-/EFTA-lande eller Storbritannien 
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for at sensibilisere og elicitere i forhold til fødevareallergi ud fra andre parametre, såsom read across, 
sandsynlig virkningsmekanisme samt viden om fysiske/kemiske egenskaber af fødevareproteinet. Jf. 
endvidere Miljøstyrelsens generelle krav til risikovurdering af kosmetiske produkter i bilag 4 til 
kontrakten. 
 
Der skal estimeres eksponeringsdoser og eksponeringsgrad i forhold til kosmetiske produkter med 
indhold af umodificerede fødevareproteiner. I eksponeringsvurderingen skal den samlede eksponering 
for et givent fødevareprotein fra forskellige kosmetiske produkter samt øvrige produkter, der kommer i 
kontakt med huden, indgå (aggregeret eksponering). Eksponeringsvurderingerne skal indledningsvist 
foretages som worst case-scenarie, og hvis det vurderes, at produkterne udgør en risiko for 
sensibilisering og/eller elicitering, så skal eksponeringsvurderingerne tilpasses, således at de udgør 
realistiske eksponeringsscenarier. 
 
Risikovurdering i forhold til fødevareallergi (henholdsvis sensibilisering og elicitering) ved dermal 
eksponering for fødevareproteiner er en specialistopgave, der kræver ekspertviden og –kompetencer. 
Der er bl.a. behov for et tilstrækkeligt kendskab til de patofysiologiske mekanismer bag 
sensibiliserings- og eliciteringsfasen ved henholdsvis dermal og oral eksponering for de pågældende 
proteiner. Det er derfor en forudsætning, at en eller flere eksperter med denne viden og disse 
kompetencer er tilknyttet projektet, og i tilbuddet skal der redegøres for ekspertens/eksperternes 
involvering i opgaveløsningen. 
 
Risikoen for fødevareallergi – henholdsvis sensibilisering og elicitering – fra de indkøbte produkter 
skal udelukkende vurderes for individer, der ikke tidligere har været eksponeret oralt for det 
pågældende fødevareprotein, og hvor den dermale eksponering dermed udgør første eksponering. Det 
skal vurderes, om der for denne gruppe af individer kan fastsættes en nedre tærskelværdi for 
henholdsvis sensibilisering og elicitering, dvs. om der kan udledes eksponeringsniveauer, hvorunder 
der ikke er en risiko. 
 
Det skal medtages i risikovurderingen, om resultaterne fra fase 1 viser, at produkterne henvender sig 
til bestemte befolkningsgrupper, herunder om der er en øget risiko for fødevareallergi ved anvendelse 
af produkterne på skadet hud (f.eks. eksem). Det skal fremgå tydeligt af tilbuddet, hvordan 
risikovurderingerne foreslås gennemført, inklusiv hvilke risikovurderingsmodeller det vurderes 
relevant at anvende, samt hvad det faglige belæg er for den valgte tilgang og for eventuelt fravalg af 
metoder. I tilbuddet skal der også tages stilling til, om QRA2-metoden13 kan anvendes til 
risikovurderingerne i projektet. 
 
Afrapportering 
Udvalgte medarbejdere fra Fødevarestyrelsen følger projektet, og disse skal inviteres til møderne i 
projektet samt have mulighed for at kommentere på delrapporter, slutrapport og projektartikel. 
Rapporten skrives på dansk og oversættes efterfølgende til engelsk. Der skal være en separat 
konklusion i slutningen af rapporten, som maksimalt må fylde 1 A4-side i Miljøstyrelsens 
rapportskabelon, mens sammenfatningen maksimalt må fylde 3-4 A4-sider. Delrapporterne skal være 
kvalitetssikrede både fagligt og sprogligt/retskrivningsmæssigt, før de sendes til kommentering hos 
Miljøstyrelsen. Alle ændringer mellem to kommenteringsrunder skal fremgå med track changes, og 
kommentarer fra Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen skal besvares og/eller indarbejdes i teksten. 
Kommentarer, der er blevet indarbejdet af tilbudsgiver, markeres som ”udført” i rapporten. 

                                                             
13 Api, AM, Basketter, D, Bridges, J. Updating exposure assessment for skin sensitization quantitative risk 
assessment for fragrance materials. Regul. Toxicol. Pharmacol. 2020; 118: 104805. 
https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2020.104805  

https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2020.104805
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Kommentarer, der fortsat er udestående, markeres med en farve. Såfremt Miljøstyrelsen er enig i 
indarbejdelsen af kommentarerne accepterer styrelsen track changes samt sletter kommentarerne. Jf. 
bilag 4 til kontrakten for øvrige krav til afrapportering. 
 
Tidsramme 
Projektet igangsættes ultimo marts 2022. Tilbudsgiver skal udarbejde en realistisk tidsplan for 
projektets gennemførsel, som godkendes af Miljøstyrelsen før projektstart. Hvis tidsplanen forsinkes 
(hvis der akut sker noget uventet), så skal Miljøstyrelsen straks have besked, og der skal hurtigst 
muligt fremsendes en revideret tidsplan. I tidsplanen skal der tages højde for forventede lange 
leveringstider fra webshops (særligt for produkter indkøbt fra lande uden for EU), tilstrækkelig tid til 
indarbejdelse af kommentarer fra Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen samt oversættelse af rapporten. 
Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen skal have mulighed for at læse og kommentere mindst 3 gange på 
alle delrapporter (1 gang efter endt projektfase samt mindst 2 ganges gennemlæsning af den samlede 
rapport), og 1 gang på projektartiklen. Den færdige engelske rapport skal være klar til godkendelse 
medio november 2022, mens den færdige projektartikel afleveres til Miljøstyrelsen 1. december 2022. 
 
Økonomi 
Beløbsrammen for projektet er maksimalt 800.000 DKK ekskl. moms. Beløbet skal dække alle 
omkostninger, som tilbudsgiver forventer dækket i forbindelse med projektets udførelse. Disse 
omkostninger skal beskrives i tilbuddet, og det skal specificeres hvilke udgifter, der er knyttet til de 
enkelte faser i projektet, herunder samtlige udgifter på udlæg, timeforbrug og timesatser. Udgifterne 
faktureres som specificeret i tidsplanen. Udgifterne faktureres efter hver fase i projektet. 
 
Diverse 
Tilbudsgivers projektleder er ansvarlig for at skabe fremdrift i projektet samt at have overblik over, 
hvilke aktiviteter der er fremtidige, igangværende og afsluttede. Det er endvidere vigtigt at sørge for 
løbende og tæt kontakt med Miljøstyrelsen således, at eventuelle tilpasninger af projektet, herunder 
til- og fravalg, kan ske rettidigt. Der må ikke træffes væsentlige beslutninger i projektet, uden at 
Miljøstyrelsen kontaktes først. Som udgangspunkt må der ikke udskiftes i 
projektledelsen/bemandingen af projektet. Såfremt det skulle ske (f.eks. hvis en medarbejder skifter 
job), så skal Miljøstyrelsen straks have besked. For krav til tilbuddets indhold, kontrakt og forhold 
omkring annullering og omkostninger ved deltagelse se venligst udkast til kontrakt samt bilag 4 og 5 til 
kontrakten. 
 
Der skal udfyldes et produktskema (bilag 6) til kontrakten med en række konkrete oplysninger om de 
indkøbte produkter. Den ansvarlige person for de indkøbte produkter skal identificeres, og der skal 
angives navn, adresse og mailadresse på denne i produktskemaet14. Derudover skal det angives hos 
hvilken forhandler, at produktet er købt samt kontaktoplysninger på denne. Endvidere skal CVR-
nummer angives for produkter, hvor den ansvarlige person er en dansk virksomhed. For samtlige 
indkøbte produkter skal der ved produktets ankomst hos tilbudsgiver tages billeder af alle sider af 
produktets beholder og emballage. Billederne fremsendes til Miljøstyrelsen hurtigst muligt derefter. 
For produkter, der indkøbes på webshops, skal der umiddelbart i forbindelse med, at indkøbet finder 
sted, tages et screenshot af websiden, hvor produktet er købt. Disse screenshots skal på anmodning 
sendes til Miljøstyrelsen. 
 
Tilbudsgiver er ansvarlig for at sikre kvaliteten af leverancen i henhold til opgavebeskrivelsen (se 
punkt 8. i udkastet til kontrakten). For at opnå en fælles forståelse for projektets formål, retning og 

                                                             
14 Det er et krav, at navn og adresse på den ansvarlige person er anført på beholderen og emballagen af 
kosmetiske produkter, jf. artikel 19, stk. 1, litra a) i kosmetikforordningen 
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sprogvalg skal det før hvert møde aftales, hvilke af de konsulenter, der bidrager aktivt til udarbejdelsen 
af rapportens afsnit, som det er relevant, deltager i det enkelte møde. Såfremt en relevant konsulent 
ikke har mulighed for at deltage i et møde, så har tilbudsgivers projektleder ansvar for, at beslutninger 
videreformidles til denne. Projektdeltagere, som udelukkende er kvalitetsansvarlige, er undtaget fra 
møder. Deltagelse i møder via Skype/Microsoft Teams accepteres på lige fod med fysisk 
tilstedeværelse. 
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