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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 04.05.12, Oslo, 
VKMs lokaler 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, Truls Nesbakken, 
Karin Nygård, Lucy Robertson, Michael Tranulis, Morten Tryland og Siamak Yazdankhah,  
 
Forfall: Ingen 
 
Fra Mattilsynet: 
Bjørn Gondrosen 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent) 
 
 
SAK 1/11 
Velkommen, forfall og habilitet 
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle 
behandles på møtet.  
 
SAK 2/11 
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.  
   
SAK 3/11 
Gjennomgang av protokollen 
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 15.12.2011. 
 
SAK 4/14 
Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Møte i hovedkomiteen ble holdt 3. mars. Jørgen Lassen informerte om saker som ble diskutert 
på møtet, blant annet godkjenning av mål og strategi for VKM for perioden 2012-2014, 
pågående arbeid med bestilling av vurdering av økologisk mat og økologisk produksjon. 
 
SAK 5/11  
Saker som skal behandles på møtet 
Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe.  
Truls Nesbakken presenterte utkast til vurdering utarbeidet av ad-hoc gruppen og kommentert 
av referansegruppen. Medlemmer av faggruppen foreslo noen mindre endringer og 
dokumentet vil, etter at disse er innarbeidet, være klart til publisering. 
 
Bestilling av oppdrag til Faggruppe 1: Mikrobiologiske aspekter i morsmelkerstatninger 
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Bestilling ble presentert for faggruppen, den gjelder anmodning fra FG7 som har behov for en 
kort tekst om mikrobiologiske aspekter som kan påvirke barnets helse hvis morsmelk er 
erstattet av morsmelkerstatning.  Det ble besluttet at Siamak Yazdankhah, i samarbeid med 
Karin Nygård og Jørgen Lassen, utarbeider en kort tekst som sendes videre til FG7. 
 
Overføring av antibiotika-resistente bakterier mellom kjæledyr og mennesker 
Siamak Yazdankhah presenterte forslag til bestilling av vurdering som medlemmer av 
faggruppen kommenterte. Det ble besluttet at Siamak Yazdankhah oppdaterer forslaget som 
deretter sendes til Mattilsynet for kommentarer. 
 
Utvikling av et verktøy (metode) for sammenligning av risikoen av forskjellige patogen-mat-
kombinasjoner 
Georg Kapperud presenterte forslag til bestilling. Medlemmer av faggruppen kommenterte 
forslaget og det ble besluttet at Georg Kapperud og Karin Nygård ser i mer detalj på 
tilgjengelige data og informerer faggruppen på neste møte.  
 
Risiko for overføring av smitte ved besøk på besøksgårder 
Lucy Robertson presenterte forslag til vurdering. Medlemmer av faggruppen og Mattilsynet 
kommenterte forslaget og det ble besluttet at forslag tas opp i kontaktmøte mellom 
Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Deretter tas saken opp på neste møte i FG1. 
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Assessment of risk of introduction of Echinococcus multilocularis to mainland Norway  
Leder for arbeidsgruppen, Lucy Robertson, informerte om at vurderingen er blitt publisert 15. 
februar og presentert på møte i hovedkomiteen 4. mars. 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Guidelines on documentation needed to assess the safety of probiotics in food  
Leder for arbeidsgruppen, Siamak Yazdankhah, informerte om behandling av saken etter at 
guidelines ble godkjent i FG1 i desember 2011. Rapporten vil ikke bli publisert slik den nå 
foreligger, men er foreløpig plassert i ”hvilemodus” som den kan hentes ut fra hvis forholdene 
igjen skulle ligge til rette for det.  
 
SAK 06/11 
Oppfølging av saker fra forrige møte 
Ingen 
 
SAK 07/11 
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende 
 
SAK 8/11 
Saker til Hovedkomiteen  
Ingen saker 
 
SAK 9/11 
Møter o. a. av felles interesse 
FoodMicro 2012, Istanbul, 3 til 7 september 2012, www.foodmicro2012.com  
 
SAK 10/11 
Nytt fra sekretariatet 
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Personallendringer  
Det ble informert om prosessen rund ansettelse av ny direktør i VKM. 
 
EFSA Draft 2013 Work Programme for Grants and Procurement 
Medlemmer ble oppfordret til å se på utsendt dokument og melde hvilke utlysninger er av 
interesse for deres institusjoner.   
 
SAK 11/10 
Eventuelt 
 
SAK 11 
Nye møtedatoer 
Dato for neste faggruppemøte fastsettes på Doodle. 


