
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM 

Dato: 28.11.2014, kl. 10.00 
Sted: VKM 
Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere 

Fra Faggruppe 1:  
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud (til kl. 12), Jørgen Lassen, Truls 
Nesbakken, Lucy Robertson, Jan Thomas Rosnes, Eystein Skjerve, Siamak Yazdankhah 

Forfall:  
Judith Narvhus, Olaug Taran Skjerdal, Line Vold 

Fra Mattilsynet:  
Kjersti Nilsen Barkbu, Nils Ole Astrup Baalsrud (10-11) 

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 19.09.2014. 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 møte i hovedkomiteen som ble holdt 24. 
oktober. Protokoll fra møte er publisert på VKMs nettsider og er lagt ut på ekstranett. 

5. Saker som skal behandles på møtet 

Antimikrobiell resistens i matkjeden i et folkehelseperspektiv 

Siamak Yazdankhah, leder for prosjektgruppen, presenterte prosjektgruppen, arbeid så langt 
og inviterte til diskusjon om disposisjon og innspill om vekting av de forskjellige deler i 
vurderingen. Kommentarer og innspill videresendes til prosjektgruppen. 

Forslag for initiering av risikovurdering 

Ingen forslag. 

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 

Ingen saker. 

7. Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller 
lignende  

Risikovurdering av koksidiostatika og mulig utvikling av antibiotikaresistens 

Vurdering er forankret i FG6. Siamak Yazdankhah deltar i prosjektgruppen og informerte om 
pågående arbeid. 
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8. Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker. 

9. Møter o.a. av felles interesse 

3rd International Conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals - Siamak 
Yazdankhah deltok i konferansen og rapporterte om nytt og nyttig for pågående arbeid i 
prosjektgruppen for resistens i matkjeden. 

Danica Grahek-Ogden minnet om muligheten til reisestøtte fra VKM. 

10. Nytt fra sekretariatet 

Codex Alimentarius standard for mikrobiologisk risikovurdering 

FG1 utfører vurderinger etter Codex Alimentarius standard Principles and guidelines for the 
conduct of microbiological risk assessment CAC/GL 30-1999. Danica Grahek-Ogden inviterte 
til diskusjon om forståelse av standarden, når den skal brukes og hvordan vi bruker det i 
arbeidet. Dokumentet er tilgjengelig på ekstranett. 

I forbindelse med hospitering i EFSA har Danica jobbet med vurdering av forskjellige verktøy 
for kvantitativ mikrobiologisk vurdering. FG1 har så langt utført kvalitative vurderinger men 
det er ønskelig at vurderinger etter hvert utføres kvantitativt. Medlemmer av faggruppen har 
diskutert prosessen rundt overgang til kvantitative vurderinger og forskjellige metoder og 
kommet fram til at en trinnvis overgang er enklest å komme gjennom. I forbindelse med det 
er det foreslått at FG 1 får en introduksjon i kvantitativ arbeid. 

Vedtak: FG1 inviterer Maarten Nauta fra DTU som kunne introdusere medlemmer til 
metoder for kvantitativ vurdering på neste faggruppemøte. Danica Grahek-Ogden klargjør 
saken i sekretariatet, ser om det er interesse fra FG8 i tillegg, og tar seg av det praktiske 
rundt invitasjon. 

Arbeid på ekstranett 

Danica Grahek-Ogden viste praktisk hvordan man jobber med dokumenter på ekstranett og 
svarte på praktiske spørsmål. Det ble også tatt opp spørsmål om ny mal for VKM og arbeid 
med universell utforming. 

Opphold i EFSA 
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Danica Grahek-Ogden informerte kort om hospitering ved BIOHAZ panel i EFSA. Detaljert 
informasjon om arbeid med vurderinger der var ikke mulig da dokumenter ikke var godkjent 
og publisert ennå. 

11. Eventuelt 

Ingen saker. 

12. Nye møtedatoer 
Neste møte er 13.02.2015. 

 

For resten av 2015 gjelder følgende datoer: 

• 12.06.2015. 

• 18.09.2015. 

• 20.11.2015. 
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