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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer  

Dato: 15.09.2017, kl. 10.00 
Sted: Myren 
Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere 

Fra Faggruppen:  
Yngvild Wasteson (leder), Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Judith Narvhus, Truls Nesbakken, Jan 
Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Eystein Skjerve, Karl Eckner og Lucy Robertson  

Forfall:  
Line Vold 

Fra sekretariatet til VKM:  
Danica Grahek-Ogden 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

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

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Godkjent uten endringer 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

På siste møte i hovedkomiteen var radioaktivitet den største saken og Yngvild Wasteson 
orienterte om behandlingen. 

4. Saker som skal behandles på møtet 

Listeria helseråd - bestilling 
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FG1 har behandlet og godkjent endelig utkast til bestilling av mikrobiologisk baserte 
helseråd. Utkastet var i etterkant på åpen høring hvor det er kommet forslag til endringer i 
inndeling av matgrupper. Mattilsynet har sendt ny versjon av bestilling med foreslåtte 
endringer. FG1 diskuterte forslagene og hva de innebærer for videre arbeid i 
prosjektgruppen. 

Vedtak: Ny bestilling er godkjent med noen endringer som fremkom på møte. 

CWD statement 

I løpet av sommeren er det publisert flere nyhetsartikler som omhandler nye funn presentert 
på den internasjonale prion konferansen holdt i Edinburgh, Skottland 23.-26. Juni 2017. Der 
presenterte dr. Stefanie Czub, leder av virologiske avdelingen ved Canadian Food Inspection 
Agency (CFIA), en fremdriftsrapport fra en studie initiert i 2009. Selv om de resultatene er 
foreløpige, var de rapporterte dataene av stor betydning, siden det for første gang ble vist at 
CWD-prioner kunne forårsake prion-sykdom i Cynomolgus macaques (Macaca fascicularis). I 
lys av de nye funnene spurte Mattilsynet og Miljødirektoratet om en uttalelse vedrørende 
innvirkning av de resultatene på konklusjoner av VKMs vurderinger fra 2016 og 2017. En 
gruppe bestående av Michael Tranulis, Georg Kapperud og Danica Grahek-Ogden har 
utarbeidet utkast til uttalelse som ble diskutert. 

Vedtak: CWD statement godkjennes med endringer som kom på møte. 

AMR – tungmetaller 

VKM har fått en bestilling fra Mattilsynet/Miljødirektoratet og som omhandler EU-
kommisjonens forslag til et nytt regelverk for gjødselprodukter. Utkast til vurdering ble 
diskutert på møte.  

Vedtak: Godkjenning av vurdering gjennomføres elektronisk i oktober. 

5. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Ingen saker 

6. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Listeria helseråd 

Prosjektgruppen for Listeria helseråd har begynt arbeid og Taran Skjerdal informerte om 
framgangen i arbeidet. Medlemmer av FG1 kommenterte disposisjon og kom med innspill 
som videreformidles til prosjektgruppen. 
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7. Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker 

8. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen saker 

9. Nytt fra sekretariatet 

Sekretariatet arbeider for tiden med mulighet til å registrere risikovurderinger i Cristin og 
med ny rutine for forfatterskap. 

10. Eventuelt 

Ingen saker 

11. Nye møtedatoer 

Neste møte er 21.11.2017. 

 

 


