
 

 

 

Protokoll for møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer 

18.02.2019.  1 

Referat 

For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer 

Dato: 20.09.2022, kl. 09.00 
Sted: Holmen fjord Hotel 
Møteleder: Danica Grahek-Ogden 

Deltakere  

Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer: Marina Aspholm, Solveig Jore, Mette Myrmel, 
Trond Møretrø, Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Yngvild Wasteson  

Forfall: Olaug Taran Skjerdal (leder), Eystein Skjerve, Morten Tryland  

Fra sekretariatet til VKM: Danica Grahek-Ogden, Barbara Bukhvalova (fra 10 30) 

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Danica Grahek-Ogden ønsket velkommen til møte, ingen erklærte seg inhabile i saker som 
skal behandles på møte. 

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Godkjent uten endringer. 

Kort runde rundt bordet og valg av nestleder 

Solveig Jore ble valgt til nestleder for denne perioden. 

Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Truls Nesbakken, orienterte om første møte i hovedkomiteen i ny sammensetning hvor det 
ble diskutert hvordan ny Hovedkomite skal fungere. 
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Nytt fra sekretariatet 

Ny faggruppe for hygiene og smittestoffer ble kjent med Barbara Bukhvalova som er 
sekretariatets ressurs innen modellering og statistikk. Medlemmer presenterte seg også med 
sitt kompetanseområde. Danica Grahek-Ogden og Barbara tar gjennomgang av metodikk fra 
Codex Alimentarius når Barbara er tilbake fra hospitering i EFSA. 

Saker som skal behandles på møtet 

Selvinitiering - oppdatering av vurdering av Echinococcus multilocularis i fastlands Norge  

Utkast til mandat for vurdering er blitt diskutert med fokus på modellering av spredning av 
parasitten i naturen og modellering av risiko for human helse. 

Vedtak: Utkast til mandatet sendes til videre behandling i ledergruppen i VKM og i 
Mattilsynet. 

Call for expressions of interest to conduct systematic reviews and other studies for 
estimating the burden of foodborne diseases 

WHO har publisert en utlysning for gjennomføring av systematisk litteratursøk og 
sammenstilling av data for 14 zoonotiske patogener med søknadsfrist 30. september. 
Medlemmer diskuterte muligheter for å lage en søknad med tanke på krav i utlysningen og 
tilgjengelige ressurser i faggruppen. 

Vedtak: Danica Grahek-Ogden undersøker med WHO mulighet for å sende inn en søknad 
for gjennomføring av systematisk litteratursøk og sammenstilling av data kun for ETEC og 
EPEC. Hvis svaret fra WHO er positivt vil faggruppen sende inn en søknad. 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen saker 

Status for øvrige saker i faggruppen  

Ingen saker 
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Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Artikkel om risikorangering av smittestoffer  

Det ble ikke gjort noe større arbeid med artikkelen over sommer og agendapunktet flyttes til 
neste møte.  

Vedtak: Neste utkast legges frem til faggruppen i slutten av oktober og kommentarer og 
bidrag legges inn i løpet av høsten. 

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen saker 

Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker 

Møter o.a. av felles interesse 

Ingen 

Eventuelt 

Ingen saker 

Nye møtedatoer 

En tentativ dato er blitt satt til 31. oktober.  


