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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer  

Dato: 21.11.2017, kl. 10.00 

Sted: VKM 

Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere 

Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer:  

Yngvild Wasteson (leder), Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Judith Narvhus, Truls Nesbakken, Jan 

Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Karl Eckner og Lucy Robertson  

Forfall:  

Line Vold, Eystein Skjerve 

Fra sekretariatet til VKM:  

Danica Grahek-Ogden 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Yngvild Wasteson ønsket velkommen til møte, ingen erklærte seg inhabile i saker som skal 

behandles på møte. 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Godkjent uten endringer. 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Hovedpunktet på siste møte i hovedkomiteen var gruppearbeid om usikkerhet og bruk av 

terminologi i risikovurderingene. Saken om rutiner for forfatterskap i VKM har blitt diskutert 

på flere hovedkomitémøter. VKM har nå vedtatt disse retningslinjene. 

4. Saker som skal behandles på møtet 

Listeria helseråd 

https://vkmintra.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/VKMs%20forfatterskapskriterier.pdf
https://vkmintra.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/VKMs%20forfatterskapskriterier.pdf
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FG1 har opprettet en prosjektgruppe som har jobbet med de innledende kapitler i 

vurderingen (fare identifisering, farekarakterisering og oppsummering med fremgangsmåte 

for undergrupper som skal vurdere matvaregrupper i neste omgang).  

Medlemmer av FG1 diskuterte denne delen og kommenterte spesielt rundt forslag til 

fremgangsmåte og kriterier for arbeid i fase 2. 

Vedtak: Konklusjoner fra fase 1 er godkjent med endringer som kom på møte.  

5. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Ingen saker 

6. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen saker 

7. Saker til hovedkomiteen 

Det kommer et møte den 24. november og sakslista ble referert. 

8. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen saker 

9. Nytt fra sekretariatet 

Det skal opprettes ny vitenskapskomite for perioden 2018-2022. VKM ønsker å få ut 

informasjon til flest mulig aktuelle fagmiljø. I den forbindelse trenger vi hjelp av medlemmer 

som vil holde en ferdiglaget presentasjon og eventuelt ta med noen brosjyrer på møter i 

aktuelle fora hvor dere er. Dette kan være alt fra interne avdelingsmøter til større 

konferanser. Si ifra hvis dere kan hjelpe oss med dette. Den aktuelle perioden hvor VKM 

trenger hjelp er januar og februar 2018. 

Medlemmer som kan bidra med dette er oppfordret til å sende en mail til 

Gro.Haarklou.Mathisen@vkm.no, slik at hun kan sende presentasjonen straks den er klar. 

Det er veldig fint om det samtidig kan sies kort om hvor presentasjonen skal holdes slik at 

VKM ikke trenger å reise dit selv. 

mailto:Gro.Haarklou.Mathisen@vkm.no
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10. Eventuelt 

Ingen saker 

11. Nye møtedatoer 

Neste møter er foreslått for 16.03.2018 og 08.06.2018 og vil bli bekreftet på Doodle. 


