Protokoll
Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM
Dato: 11.09.2015, kl. 10.00
Sted: VKM
Møteleder: Yngvild Wasteson

Deltakere
Fra Faggruppe 1:
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud Jan Thomas Rosnes, Eystein Skjerve,
Siamak Yazdankhah, Judith Narvhus, Line Vold
Forfall:
Jørgen Lassen, Truls Nesbakken, Olaug Taran Skjerdal og Lucy Robertson
Fra Mattilsynet:
Kjersti Nilsen Barkbu
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 eller dagsorden.

3.

Gjennomgang av protokollen

Leder for faggruppen har gjennomgått protokoll fra møte den 28.11.2014. Saker fra det
møte kommer opp igjen i dag.
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4.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Møte i hovedkomiteen er planlagt for 22.09.205 og møtedokumenter er ikke sendt ennå.

5.

Saker som skal behandles på møtet

Ingen saker.

Forslag for initiering av risikovurdering
Ingen forslag.

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

Status for øvrige saker i faggruppen
Antimikrobiell resistens i matkjeden i et folkehelseperspektiv
Siamak Yazdankhah orienterte om arbeid i prosjektgruppen, presenterte dokumentet og
inviterte til diskusjon. Kommentarer blir oversendt til prosjektgruppen som skal revidere
dokumentet før det kommer til godkjenning i FG1 i november.

Overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og mennesker
Yngvild Wasteson orienterte om arbeid i prosjektgruppen, presenterte dokumentet og
inviterte til diskusjon. Kommentarer blir oversendt til prosjektgruppen som skal revidere
dokumentet før det kommer til godkjenning i FG1 i november.

6.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

L. reuterii
Danica Grahek-Ogden informerte om forestående oppstartsmøte som er planlagt 21.09.2015.
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7.
Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller
lignende
Vurdering er forankret i FG6. Siamak Yazdankhah deltar i prosjektgruppen og informerte om
pågående arbeid.

8.

Saker til hovedkomiteen

Ingen saker.

9.

Møter o.a. av felles interesse

Ingen meldt

10. Nytt fra sekretariatet
Danica Grahek-Ogden informerte om pågående arbeid med intranett og innlemmelse i FHI.

11. Eventuelt
Ingen saker.

12. Nye møtedatoer
Neste møte er 23.11.2015.
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