
 

 

 

Agenda møte i [legg inn navn på FG/HK/prosjektgruppe] 

xx.xx.xxxx  1 

Protokoll 

For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer 

Dato: 19.03.2018, kl. 10.00 

Sted: VKM 

Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere  

Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer:  

Yngvild Wasteson (leder), Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Jan Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, 

Eystein Skjerve, Karl Eckner 

Forfall:  

Line Vold, Judith Narvhus, Truls Nesbakken, Lucy Robertson 

Fra sekretariatet til VKM:  

Danica Grahek-Ogden 

Fra Mattilsynet:  

Turid Berglund  

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

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

behandles på møte. 

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Godkjent uten endringer. 

Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Det var ikke noe møte i hovedkomiteen siden begynnelsen av desember. I mellomtiden har 

en gruppe begynt å arbeide med bruk av terminologi i VKM, hvor leder for faggruppen er 

blitt invitert men kunne ikke møte opp. 
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Saker som skal behandles på møtet 

Ingen saker 

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Ingen saker 

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Villsvin 

Eystein Skjerve presenterte arbeid siden november og endringer som er kommet i metoden 

for vurdering i fase 1 av prosjektet. En delprosjektgruppe er blitt utnevnt for å gjennomføre 

vurdering i fase 2 som omhandler dyrehelse, dyrevelferd og humanhelse. Medlemmer av 

faggruppen kommenterte utviklingen i saken og kommentarer oversendes til 

prosjektgruppen. 

Listeria helseråd 

FG1 har opprettet fire delprosjektgrupper som har jobbet med de forskjellige 

matvaregrupper. Taran Skjerdal, med medlemmer i delprosjektgrupper, presenterte arbeid 

så langt. Medlemmer av FG1 diskuterte denne delen og kommenterte spesielt rundt forslag 

til fremgangsmåte for matvaregrupper. 

Saker til hovedkomiteen 

To forslag til saker til hovedkomiteen er kommet: 

1. I forbindelse med arbeid med rapporter er det blitt tydelig at det er forskjeller i skoler og 

tradisjoner i risikovurdering mellom forskjellige fagområder. Hvordan skal slike saker 

håndteres på prinsipielt grunnlag?   

2. Det er fint at VKM tar opp bruk av terminologien i VKM. Imidlertid er det forskjeller i 

fagområder som tilsier forskjellig bruk av terminologien, dette gjelder også hvordan 

usikkerheten uttrykkes i forskjellige fagområder. Det er viktig at dette blir tatt hensyn til i 

dette arbeid slik at forsøk til å lage én fremgangsmåte ikke står i veien for videre arbeid.  
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Møter o.a. av felles interesse 

Ingen saker 

Nytt fra sekretariatet 

Ingen saker 

Eventuelt 

Ingen saker 

Nye møtedatoer 

Neste møte er 25.05.2018. 
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