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Protokoll 

For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer 

Dato: 16.11.2018, kl. 10.00 

Sted: VKM 

Møteleder: Taran Skjerdal 

Deltakere  

Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer: Olaug Taran Skjerdal (leder), Georg Kapperud, Truls 

Nesbakken, Lucy Robertson, Solveig Jore, Kjetil Melby, Marina Aspholm,  

Forfall: Trond Møretrø 

Fra sekretariatet til VKM: Danica Grahek-Ogden 

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Taran Skjerdal ønsket velkommen til møte, ingen erklærte seg inhabile i saker som skal 

behandles på møte. 

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Godkjent uten endringer. 

Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Leder for faggruppen, Taran Skjerdal, orienterte om pågående arbeid med habilitet, 

selvinitiert vurdering av mikroplast og genomredigeringsteknikker. 

Saker som skal behandles på møtet 

CWD – vurdering av faktorer som kan påvirke smittespredning 

VKM har mottatt bestilling for vurdering av faktorer som kan bidra til at smitte opprettholdes 

i eller spres ut av sone som er brakklagt etter uttak av reinsdyrpopulasjon i Nordfjella.  En 
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prosjektgruppe bestående av Michael Tranulis, Olav Strand og Bjørnar Ytrehus har forberedt 

utkast til vurdering.  

Michael Tranulis og Bjørnar Ytrehus presenterte utkast til vurdering og planer for 

gjenstående arbeid.  Utkastet ble diskutert sammen med faggruppa som kom med forslag til 

forbedringer. 

Vedtak: Endelig vurdering sendes til elektronisk godkjenning i uke 48/49 og publiseres 

fortrinnsvis 13.12.2018. 

Status for øvrige saker i faggruppen  

Listeria i sushi 

Taran Skjerdal, faglig ansvarlig for vurderingen, informerte om framgang i Listeria  i 

sushi saken. Prosjektgruppen hadde oppstartsmøte og er godt i gang med litteratursøk og 

vurdering av relevante artikler. 

Saker til hovedkomiteen 

Faggruppen ønsker at hovedkomiteen kommer med en avklaring på prinsipielt grunnlag 

vedrørende arbeid med vurderingsdokumentet i godkjenningsfasen. 

Nytt fra sekretariatet 

Jostein Starrfelt, som er ansatt i sekretariatet med oppgaver innen modellering og statistikk, 

presenterte sitt tidligere og pågående arbeid med modellering og forskjellige måter å 

presentere resultater på. Faggruppen diskuterte nye muligheter til presentasjon av VKMs 

vurderinger, spesielt i forbindelse med vurdering av Listeria i sushi. Jostein blir invitert til 

neste møte i prosjektgruppen for Listeria i sushi for å klargjøre og diskutere muligheter for 

inkludering av sensitivitetstesting og usikkerhetsberegning i modellen prosjektgruppen skal 

bruke i vurderingen, samt måte for presentasjon av vurderingen. 

Møter o.a. av felles interesse 

Ingen 
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Eventuelt 

Ingen saker 

Nye møtedatoer 

Neste møte er 18. februar 2019. 
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