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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 
13. juni 2008 i Tromsø 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Espen Rimstad (møteleder), Bjørn-Tore Lunestad, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, 
Truls Nesbakken, Karin Nygård, Lucy Robertson, Michael Tranulis, Morten Tryland.  
 
Forfall: E. Arne Høiby, Ørjan Olsvik. 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent) 
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SAK 1/08 Velkommen, forfall og habilitet 
Leder for faggruppen, Espen Rimstad, ønsket velkommen til det tredje møtet i 2008 i 
faggruppen for hygiene og smittestoffer.  
Arne Høiby og Ørjan Olsvik var ikke tilstede. 
Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.  
 
SAK 2/08 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen, dagsordenen eller protokollen fra forrige 
faggruppemøte, den 25.04.08. 
 
SAK 3/08 Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Faggruppelederen orienterte kort fra hovedkomitemøtet den 22. mai 2008, blant 
annet om mål og strategier for VKM (2008-2011), bruk av VKMs navn i avisartikler, 
kreditering for VKM-arbeid, tilgang til analysedata (notat til Helse- og 
omsorgsdepartementet) og årlig kurs for komiteen. Risikovurderingen probiotika til 
sykehuspasienter som faggruppe 1 har hovedansvaret for, skal behandles i 
hovedkomiteen.  
 
 
SAK 4/08  
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske 
krydderurter og bladgrønnsaker fra Sør-Øst Asia 07/111 
Leder av gruppen, Jørgen Lassen orienterte om at risikovurderingen nå er sendt til 
Mattilsynet og rapporten er tilgjengelig for alle på VKMs hjemmeside.  
 
Oppdrag som skal behandles på møtet 
Salmonella diarizonae i kjøttkjeden i Norge – konsekvenser for dyr og mennesker 
07/111 
Leder av ad hoc-gruppen, Truls Nesbakken, orienterte kort om status i arbeidet, 
spesielt konklusjonen og datamangel i rapporten. Faggruppen ga noen forslag til 
endringer/presiseringer i rapporten. Rapporten blir kvalitetssikret og sendes 
forhåpentligvis til Mattilsynet i august 2008.  
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Probiotika til sykehuspasienter 07/112 
Jørgen Lassen orienterte kort om statusen. Han presenterte kort de nye 
publikasjonene som er mer kritiske til bruk av probiotika til sykehuspasienter, spesielt 
til immunsuppressive pasienter. Rapporten vil bli sluttført i løpet av året og saken skal 
behandles i hovedkomiteen. 
 
Risikovurdering: Import og samhandel 07/019 
Siamak Yazdankhah orienterte kort om statusen. Mattilsynet har nå besluttet å trekke 
tilbake denne bestillingen, siden tilsynet mener at de allerede har tilgjengelig relevant 
informasjon som kan legges til grunn for deres kontroll og prioriteringer i forbindelse 
med import og samhandel.    
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Parasitter i vann 08/105 
Lucy Robertson orienterte kort om saken. Første ad hoc-møtet ble holdt den 
08.05.08 hvor mandatet til risikovurderingen ble diskutert. Mattilsynet vil i løpet av 
juni sende utkast til bestilling. Gruppen laget også en disposisjon til risikovurderingen 
med tildeling av oppgaver til hver enkelte. 
 
Legemidler i slam og resistens 05/511 
Ad hoc-gruppen, med tilknytning til FG5, som utarbeider rapporten, har bedt FG1 å 
skrive om resistensproblematikk relatert til legemidler i slam. Siamak Yazdankhah 
utarbeidet et utkast som ble presentert og diskutert på møtet. Siden medlemmer i 
FG1 (Arne Høiby og Ørjan Olsvik), med kompetanse innen resistens ikke var tilstede, 
ble det foreslått av faggruppen å sende utkastet til disse medlemmene for 
kommentarer før det videresendes til ad-hoc gruppen.   
 
Vurdering av helsefare ved spredning av gylle 08/106 
På bakgrunn av en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet om spredning 
av husdyrgjødsel gjennom metoden kalt gylling, har Mattilsynet bedt VKM om å gjøre 
en mer omfattende vurdering av metoden under norske forhold. Siamak Yazdankhah 
kontakter aktuelle eksperter for å danne en ad hoc-gruppe. 
 
Barnegrøt med probiotika (Lactobacillus F19) 08/107 
Faggruppen foreslo at eksperter som allerede har arbeidet med probiotikarapportene 
i VKM, fortsetter å arbeide med denne saken også. Faggruppe 1 har foreløpig mottatt 
en henvendelse fra Mattilsynet angående saken. Denne henvendelsen ble diskutert i 
ad hoc-gruppen som arbeider med risikovurderingen: probiotika til sykehuspasienter. 
Bakgrunnen for denne henvendelsen er igjen en henvendelse fra TINE Norske 
meierier til Mattilsynet. 
Gruppen stilte opp en del spørsmål angående denne bakteriestammen (F19), tilsatt 
barnegrøt. Mattilsynet vil formidle disse spørsmålene til TINE Norske meierier. Svaret 
fra TINE Norske meierier vil bli sendt til VKM før et eventuelt arbeid om 
risikovurdering om saken starter.  
 
SAK 5/08 Selvinitierte saker 
Humanpatogener i norsk sjømat 08/107 
Bjørn-Tore Lunestad som vil lede arbeidet, presenterte saken. Dette kan bli et 
omfattende arbeid og mange eksperter med bakgrunn innen smittestoffer vil bli 
involvert i saken. Bjørn-Tore Lunestad utarbeider et forslag til risikovurdering som vil 
bli formidlet til Mattilsynet i august-08 for eventuell bestilling. 
 
SAK 6/08 Brev til Forskningsrådet 
 I forbindelse med rapporten ”Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og 
smittespredning –kjøtt og kjøttprodukter fra storfe, småfe, svin og fjørfe”, utarbeidet 
av Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, skrev Espen Rimstad et utkast til brev 
som skal formidles til Forskningsrådet. Denne rapporten var et oppdrag fra Norges 
forskningsråd og Statens landbruksforvaltning. Utkastet til Espen Rimstad ble 
diskutert på møtet. Brevet vil bli formidlet til Forskningsrådet i august-08. 
 
SAK 07/08 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende 
Ingen 
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SAK 8/08Saker til hovedkomiteen 
Ingen 
 
SAK 9/08 Møter o. a. av felles interesse 
Truls Nesbakken, på vegne av VKM, har deltatt på seminaret ”Future challanges to 
Microbial Food Safety; Nederland 09. -12. juni 08. Seminarets mål var å gi bakgrunn 
og rom for diskusjoner når det gjelder nye utfordringer knyttet til mattrygghet. Den 
omfattet også strategier og metoder for å bekjempe aktuelle smittestoff. 
Siamak Yazdankhah fra sekretariatet deltar på “2nd meeting of the EFSA Network on 
Microbiological Risk assessment” i Parma-Italia den 18. juni 2008.   
 
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet      
Ingen  
 
SAK 10/07 Eventuelt 
Ingen 
 
SAK 11 Nye møtedatoer 
08. september 2008 
19. november 2008. 
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