Protokoll
Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM
Dato: 12.02.2016, kl. 10.00
Sted: VKM
Møteleder: Yngvild Wasteson

Deltakere
Fra Faggruppe 1:
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Judith Narvhus,
Truls Nesbakken, Jan Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Line Vold og Siamak
Yazdankhah
Forfall:
Lucy Robertson, Eystein Skjerve
Fra Mattilsynet:
Kjersti Nilsen Barkbu, Anne Bueso, Para Ghildyal-Palani
Fra sekretariatet til VKM:
Danica Grahek-Ogden, Gro Mathisen (sak 5 punkt tre.)

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 eller dagsorden.

3.

Gjennomgang av protokollen

Leder for faggruppen har gjennomgått protokoll fra møte den 23.11.2015. Noen saker fra
dette møte kommer opp igjen i dag.
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4.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Det ble holdt et møte i hovedkomiteen i desember 2015 men FG1 var ikke representert.

5.

Saker som skal behandles på møtet

L. reuteri
Judith Narvhus presenterte utkast til vurdering utarbeidet av prosjektgruppen. Medlemmer i
FG1 og observatører fra Mattilsynet diskuterte dokumentet.
Vedtak: Vurdering godkjennes med de endringer som fremkom på møte.
Bestillinger fra Mattilsynet
Danica Grahek-Ogden presenterte kort listen av planlagte bestillinger som er mottatt fra
Mattilsynet og hvor flere saker gjelder FG1. Andre stoffer behandles på møte i dag.
Andre stoffer
Saksbehandler fra Mattilsynet presenterte bakgrunn og behov for vurdering. Medlemmer i
FG1 og saksbehandler fra Mattilsynet diskuterte utkastet og gjennomføring av vurdering.
Vedtak:
1. Bestilling revideres i tråd med kommentarer fra møte, Danica Grahek-Ogden sender over
utkastet med forslag til endringer og kommentarer til saksbehandler i Mattilsynet.
2. En prosjektgruppe bestående av Danica Grahek-Ogden og Siamak Yazdankhah
utarbeider utkast til veiledende dokument for FG1 som oversendes FG1 til kommentarer
elektronisk
3. Vurdering av tre mikroorganismer utarbeides parallelt som et pilot for veiledende
dokument og begge godkjennes i FG1 på møte i juni. Danica Grahek-Ogden utarbeider
utkast til prosjektdokumentasjon inklusive fordeling av oppgaver.
4. Vurdering av resterende mikroorganismer sluttføres til godkjenning i FG1 i desember

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

Yngvild Wasteson deltok på et bransjemøte og presenterte vurdering av resistens i
matkjeden. Yngvild Wasteson og Siamak Yazdankhah deltok på et møte hos Animalia der
aspekter vedrørende resistens i fjørfekjeden ble nærmere diskutert.

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
Saken utgår på grunn av sykdom.
Endringer i sekretariatet
Direktør ventes tilbake fra sykmelding i løpet av mars. Kommunikasjonssjef Astrid Bjerkås
slutter i VKM i slutten av februar, ny kommunikasjonssjef Ingrid Margaretha Høie overtar.
Assisterende direktør Marie Wiborg slutter i VKM i midten av mars og arbeid med en erstatter
pågår internt i sekretariatet. VKM har fått på plass flere medarbeidere; nye oppgaver har
medført to nye stillinger hvor av prosjektleder for FG10 er på plass og prosjektleder for
FG11 kommer i mars. Arbeid pågår med ansettelse av to prosjektledere; i FG3 etter at en
ansatt gar gått av med pensjon og i FG5 hvor prosjektleder har sluttet i VKM.
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11. Eventuelt
VKM og Legemiddelforskriften
Mattilsynet arbeider med forslag til ny forskrift om bruk av legemidler til dyr. Det ble stilt
spørsmål om Mattilsynet har interesse av at Faggruppe 1 vurderer forslaget i lys av risiko for
resistensutvikling. Dette som en oppfølging av arbeidet med de to resistensrapporter. Yngvild
Wasteson følger opp med en henvendelse til Kjersti Nilsen Barkbu, observatør fra
Mattilsynet.

12. Nye møtedatoer
Neste møter er 20.06.2016., 12.09.2016., 25.11.2016.
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