Protokoll
Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM
Dato: 21.06.2016, kl. 10.00
Sted: VKM
Møteleder: Yngvild Wasteson

Deltakere
Fra Faggruppe 1:
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Jørgen Lassen, Judith Narvhus, Truls Nesbakken, Jan
Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Lucy Robertson, Eystein Skjerve og Siamak
Yazdankhah
Forfall:
Line Vold, Georg Kapperud
Eksterne eksperter:
Michael Tranulis (1300-1600), Morten Tryland (Skype, 1300-1400)
Fra Mattilsynet:
Kjersti Nilsen Barkbu, Para Ghildyal-Palani (ved behandling av andre stoffer), Kristin Ruud
Alvseike (ved behandling av CWD), Cecilie Ruud (ved behandling av CWD)
Fra sekretariatet til VKM:
Danica Grahek-Ogden

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Yngvild Wasteson ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som
skulle behandles på møtet.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Dagsorden ble noe endret slik at det ble mer tid
til behandling av CWD-rapporten.
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3.

Gjennomgang av protokollen

Leder for faggruppen har gjennomgått protokoll fra møte den 12.02.2016. Noen saker fra
dette møte kommer opp igjen i dag.

4.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Det ble ikke holdt noe møte i hovedkomiteen siden siste FG1 møte.

5.

Saker som skal behandles på møtet

Andre stoffer
Siamak Yazdankhah presenterte utkast til generelle prinsipper og vurderinger av to
mikroorganismer for FG1. Medlemmene i FG1 diskuterte utkastene og kom med
kommentarer som skal innarbeides i vurderinger.
Vedtak:
1. Vurderinger revideres i tråd med kommentarer og deretter sendes på elektronisk
godkjenning i FG1 onsdag 22. juni med frist for tilbakemelding fredag 24. juni.
Chronic Wasting Disease
Michael Tranulis presenterte utkast til vurderinger av CWD for FG1. Vurdering er utarbeidet
som en hastesak for Mattilsynet grunnet behov for tiltak som må innføres. Medlemmene i
FG1 diskuterte utkastene og kom med kommentarer som skal innarbeides i vurderingen.
Vedtak:
1. Vurderingen revideres i tråd med kommentarer og deretter sendes på elektronisk
godkjenning i FG1 fredag 24. juni med frist mandag 27. juni.

Forslag for initiering av risikovurdering
Ingen forslag.

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen saker.
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Status for øvrige saker i faggruppen
Ingen saker

6.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Ingen saker

7.
Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller
lignende
Ingen saker

8.

Saker til hovedkomiteen

Ingen saker.

9.

Møter o.a. av felles interesse

Ingen

10. Nytt fra sekretariatet
Risken
Astrid Tvedt presenterte nytt intranett som, fra nå av, blir arbeidsplattform for FG1.
Veiledning for bruk finnes under arbeidsstøtte og rutiner og opplæring.

11. Eventuelt
Ingen saker

12. Nye møtedatoer
Neste møter er 12.09.2016 og 25.11.2016.
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