
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM 

Dato: 08.06.2015, kl. 10.00 
Sted: VKM 
Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere 

Fra Faggruppe 1:  
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Truls Nesbakken, 
Eystein Skjerve, Siamak Yazdankhah, Lucy Robertson, Olaug Taran Skjerdal,  

Forfall:  
Jan Thomas Rosnes, Judith Narvhus og Line Vold 

Fra Mattilsynet:  
Ingen 

Fra sekretariatet til VKM:  
Danica Grahek-Ogden 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring  

Yngvild Wasteson ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som 
skulle behandles på møtet. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Det var ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.  

3. Gjennomgang av protokollen 

Leder for faggruppen har gjennomgått protokoll fra møte den 13.02.2015. Saker fra det 
møte kommer opp igjen i dag. 
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4. Saker fra møte i hovedkomiteen 

Leder for faggruppen orienterte om saker fra møter i hovedkomiteen den 05.06.2015.  

5. Saker som skal behandles på møtet 

Ingen. 

Forslag for initiering av risikovurdering 

Se eventuelt. 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen saker. 

Status for øvrige saker i faggruppen 

Ingen saker. 

6. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Andre stoffer 

VKM har fått en bestilling for vurdering av andre stoffer i begynnelsen av 2015. Det ble gjort 
en vurdering av prioritering i forbindelse med revidering av budsjettet for VKM for 
inneværende år og det ble besluttet at arbeid igangsettes i 2016. Dette pga at 
arbeidsbelastning i FG1 er stor for tiden og fordi arbeid som pågår i andre faggrupper som 
behandler andre deler av bestilling ikke blir ferdig før i 2016. 

L. reuterii  

VKM har fått en bestilling for vurdering av L. reuterii i begynnelsen av 2015. Det ble gjort en 
vurdering av prioritering i forbindelse med revidering av budsjettet for VKM for inneværende 
år og det ble besluttet at arbeid igangsettes nå. Faggruppen har utpekt Jørgen Lassen og 
Judith Narvhus som medlemmer av prosjektgruppen og har foreslått å invitere et eksternt 
medlem med bakgrunn i pediatri. Forslag sendes til Danica Grahek-Ogden. 
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7. Orientering fra prosjektgrupper/ undergrupper eller 
lignende  

Antimikrobiell resistens i matkjeden i et folkehelseperspektiv 

Vurdering er forankret i FG1. Siamak Yazdankhah informerte om pågående arbeid og 
medlemmer i faggruppen kommenterte utkast slik det fremstår nå. Georg Kapperud og 
Olaug Taran Skjerdal er blitt utpekt som refereer for utkastet når det kommer opp i 
faggruppen i september. 

Overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker 

Vurdering er forankret i FG1. Yngvild Wasteson informerte om pågående arbeid og 
medlemmer i faggruppen kommenterte utkast slik det fremstår nå. Judith Narvhus og Jan 
Thomas Rosnes er blitt utpekt som refereer for utkastet når det kommer opp i faggruppen i 
september. 

Koksidiostatika som fôrtilsetningsstoff og utvikling av antimikrobiell resistens 

Vurdering er forankret i FG6. Siamak Yazdankhah deltar i prosjektgruppen og informerte om 
pågående arbeid. 

8. Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker. 

9. Møter o.a. av felles interesse 

BTSF kurs  

Olaug Taran Skjerdal informerte om deltagelse på kurs som ble holdt av DTU. 

10. Nytt fra sekretariatet 

Ny strategi for VKM 

Lars Hanssen, direktør for VKM, orienterte om ny strategi utarbeidet for VKM for periode 
2015-2018 og svarte på spørsmål fra medlemmer. 

Sekretariatet på innsiden 
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Danica Grahek-Ogden informerte om pågående prosesser i forbindelse med omorganisering 
av helseforvaltning og innlemmelse av VKM i FHI. 

11. Eventuelt 

Muligheter for selvinitiering av saker var etterlyst i faggruppen. Det ble diskutert flere temaer 
og det ble konkludert at noen mer konkrete utkast utarbeides før man kan vurdere de i 
forbindelse med planlegging av budsjett for 2016. Mattilsynet inviteres ved flere personer til 
å delta i neste møte i faggruppe 1 for å diskutere deres behov. 

12. Nye møtedatoer 
• Neste møte er 18.09.2015. 

 

For resten av 2015 gjelder følgende datoer: 

• 20.11.2015. 
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