
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM 

Dato: 19.09.2014, kl. 10.00 
Sted: VKM 
Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere 

Fra Faggruppe 1:  
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Judith Narvhus, Lucy 
Robertson, Jan Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Eystein Skjerve, Siamak Yazdankhah 

Forfall:  
Truls Nesbakken, Line Vold 

Fra Mattilsynet:  
Kjersti Nilsen Barkbu, Nils Ole Astrup Baalsrud (10-11) 

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 24.06.2014. Saker fra det 
møte kommer opp igjen i dag. 

4. Saker fra møte i hovedkomiteen 

Det ble ikke holdt møte i HK siden siste møte i FG1. 
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5. Saker som skal behandles på møtet 

Utkast til bestilling «Antimikrobiell resistens i matkjeden i et folkehelseperspektiv» 

Faggruppen og observatør fra Mattilsynet diskuterte bestillingsutkast, behov og muligheter 
for avgrensning av oppdrag og foreslåtte spørsmål.  

Vedtak: Kommentarer og innspill fra møte oversendes til prosjektgruppen. Danica Grahek-
Ogden legger ut dokumentet på ekstranett, utarbeider utkast til prosjektdokumentasjon og 
legger det ut på ekstranett. Prosjektgruppen som har arbeidet med bestillingen, Siamak 
Yazdankhah og Jørgen Lassen, suppleres med Marianne Sunde (FHI) og Madelaine Norström 
(VI) for gjennomføring av vurdering. FG1 informeres om arbeid i prosjektgruppen på 
faggruppemøter. Utkast til vurdering sendes til kommentering i FG8 i forkant av godkjenning.  

Utkast til bestilling “Overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og 
mennesker»  

På grunn av begrensninger i kapasiteten i FG1 prioriterer Mattilsynet vurdering av resistens i 
matkjeden. Arbeid med bestilling av vurdering av overføring mellom kjæledyr og mennesker 
tas opp så snart det blir ledig kapasitet. 

Opinion on documentation needed to assess the safety of probiotics in food 

Dokumentet er blitt revidert i tråd med kommentarer fra forrige møte og er gjennomgått av 
FG1. 

Vedtak: Dokumentet ble godkjent på møte. 

Utkast til vurdering «Probiotika til spedbarn – vurdering av morsmelkerstatning og 
tilskuddsblanding med Lactobacillus fermentum CECT5716» 

Jan Thomas Rosnes og Taran Skjerdal presenterte intern review av vurdering. Dokumentet 
er blitt revidert i tråd med kommentarer og er gjennomgått av FG1. 

Faggruppen er godt fornøyd med intern review prosess. 

Vedtak: Dokumentet ble godkjent på møte. 

Forslag for initiering av risikovurdering 

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

Ingen saker 

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 

 "The 29th NKVet Symposium on Responsible use of antibiotics in animal practice" in 

København 22-23. september 2014. http://www.conferencemanager.dk/NKV2014 

Food Analysis Congress – 29-30 October 2014, Barcelona, Spain 
http://selectbiosciences.com/conferences/index.aspx?conf=FAC2014   

Danica Grahek-Ogden minnet om muligheten til reisestøtte fra VKM. 

10. Nytt fra sekretariatet 

Kommunikasjon, ny mal og administrasjon i VKM 

Kommunikasjonssjef Astrid Bjerkås presenterte ny mal for vurderinger og nyheter i 
kommunikasjon og administrasjon i VKM. 
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11. Eventuelt 

FG6 har fått bestilling for vurdering av bruk av koksidiostatika i fôr og risiko for utvikling av 
resistens. Siamak Yazdankhah orienterte om bestillingen og skal delta i arbeid som medlem 
av prosjektgruppen som ledes av FG6. 

12. Nye møtedatoer 
Neste møte er 28.11.2014. 

 

For 2015 ble det foreslått følgende datoer: 

• 13.02.2015. 

• 12.06.2015. 

• 18.09.2015. 

• 20.11.2015. 

 

Protokoll fra møte i [legg inn navn på FG/HK/prosjektgruppe] xx.xx.xxxx  4 


	Protokoll
	Fra møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM
	Deltakere

	1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
	2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
	3. Gjennomgang av protokollen
	4. Saker fra møte i hovedkomiteen
	5. Saker som skal behandles på møtet
	Forslag for initiering av risikovurdering
	Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
	Status for øvrige saker i faggruppen

	6. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
	7. Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller lignende
	8. Saker til hovedkomiteen
	9. Møter o.a. av felles interesse
	10. Nytt fra sekretariatet
	11. Eventuelt
	12. Nye møtedatoer


