Protokoll
For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer
Dato: 27.09.2018, 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, Trond Møretrø
Fra sekretariatet til VKM: Danica Grahek-Ogden
Fra Mattilsynet: Åsne Sangholt (fra 11 30)

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.

Runden rundt bordet
Medlemmer i faggruppen presenterte seg selv, forskningsinteresser og erfaring samt
kompetansen de kan bidra med i faggruppen.

Informasjon fra administrasjon
Administrasjonssjef og administrasjonsrådgiver informerte om habilitet og habilitetsskjema,
administrasjon og praksis rundt reiseregninger og godtgjørelse.

Informasjon fra kommunikasjon
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Kommunikasjonssjef informerte om praksis vedrørende kommunikasjon i VKM og støtte
medlemmer får i forbindelse med kommunikasjon av VKMs vurderinger.
Kommunikasjons seniorrådgiver informerte om bruken av Risken (VKMs sharepoint),
arbeidsstøtte, og hvor man kan finne svar på ting på Risken.

Slik jobber vi i KVM – Arbeidsprosesser, Risken, metodikk,
terminologi osv.
Prosjektleder informerte om prosessen med vurdering fra bestilling til sluttføring og
veiledning fra Codex Alimentarius for mikrobiologisk risikovurdering som brukes i
faggruppen.

Saker som skal behandles på møtet
Listeria i sushi
VKM har mottatt utkast til bestilling for vurdering av listeriose ved konsum av sushi for
gravide og utsatte grupper. Saksbehandler fra Mattilsynet var til stede på møte og har gitt
informasjon om bakgrunnen for bestilling samt avklart forskjellige punkter under diskusjon
om bestillingen. Medlemmer hadde noen få forslag til endringer som oversendes til
Mattilsynet til vurdering og utarbeidelse av en endelig bestilling.
Faggruppen har opprettet en prosjektgruppe bestående av Taran Skjerdal, Trond Møretrø,
Solveig Jore og Marina Aspholm og som skal utarbeide utkast til vurdering. Utkast til
vurdering vurderes av to refereer før det godkjennes av Faggruppen for hygiene og
smittestoffer.
Vedtak: Bestillingen godkjennes med de endringer som er kommet på møte.
Sammensetning av prosjektgruppen godkjennes.

Møter o.a. av felles interesse
Ingen

Eventuelt
Ingen saker

Agenda møte i [legg inn navn på FG/HK/prosjektgruppe]
xx.xx.xxxx

2

Nye møtedatoer
Neste møte i faggruppen er 16. november. Danica Grahek-Ogden sender Doodle for å
fastsette møtedatoer for 2019.
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