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Protokoll 
For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer 

Dato: 02.12.2021, kl. 11.00 
Sted: VKMs lokaler 
Møteleder: Danica Grahek-Ogden 

Deltakere  

Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer: Olaug Taran Skjerdal (leder), Georg Kapperud, 
Truls Nesbakken, Trond Møretrø, Lucy Robertson, Solveig Jore, Marina Aspholm 

Forfall: Kjetil Melby 

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, orienterte om siste møte i hovedkomiteen og arbeid med risiko-nytte 
vurdering av fisk i norsk kosthold.  

Saker som skal behandles på møtet 

Planlagte bestillinger fra Mattilsynet  
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Faggruppen fikk orientering om møter med Mattilsynet gjennomført i sommer 2021. 
Bestillinger som Mattilsynet planlegger å sende innenfor faggruppens fagområde ble 
diskutert og faglig innputt for bestillingsprosessen videreformidles. 

Kunnskapsbehovsrapporten  

VKM planlegger sluttføring av kunnskapsbehovsrapporten innen juni 2022. Prosjektet skal 
oppdateres med kunnskapshull avdekket i risikovurderinger publisert siden sist oppdatering. 
Faggruppen har gitt innspill om kunnskapshull på overordnet nivå som ikke var meldt inn 
tidligere. 

Artikkel om risikorangering av smittestoffer  

Forslag om publisering av artikkel basert på risikovurdering av smittestoffer ble diskutert.  

Vedtak: Risk Analysis er foreslått for publisering og tema for artikkel er metode og 
resultater av risikorangering fra rapporten samt alternativ måte for kalkulering av rangering. 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen saker 

Status for øvrige saker i faggruppen  

Ingen saker 

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Ingen saker 

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen saker 

Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker 

Møter o.a. av felles interesse 

Ingen 
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Nytt fra sekretariatet 

Direktør Harald Gjein presenterte seg for faggruppen. 

Eventuelt 

Ingen saker. 

Nye møtedatoer 

Datoer for neste møte avtales senere.  
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