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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 24.06.14, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Yngvild Wasteson (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Judith Narvhus,
Lucy Robertson, Jan Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Siamak Yazdankhah
Forfall: Truls Nesbakken, Eystein Skjerve, Line Vold
Fra Mattilsynet:
Kjersti Nilsen Barkbu, Anne Bueso
Fra sekretariatet til VKM:
Danica Grahek-Ogden (referent)
SAK 1/14
Velkommen, forfall og habilitet
Yngvild Wasteson ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle
behandles på møtet.
SAK 2/14
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.
SAK 3/14
Gjennomgang av protokollen
Leder for faggruppen har gjennomgått protokoll fra møte den 16.06.2014. Saker fra det møte
kommer opp igjen i dag.
SAK 4/14
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Ingen saker.
SAK 5/14
Saker som skal behandles på møtet
Utkast til vurdering «Probiotika til spedbarn – vurdering av morsmelkerstatning og
tilskuddsblanding med Lactobacillus fermentum CECT5716»
Jørgen Lassen og Siamak Yazdankhah presenterte utkast til vurdering og inviterte til
kommentarer og diskusjon.
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Vedtak: Kommentarer og forslag til forbedringer oversendes til arbeidsgruppen. Danica
Grahek-Ogden gjennomgår dokumentet 25.06. og legger det ut på ekstranett slik at Judith
Narvhus kan legge inn de foreslåtte endringer i uke 2. Dokumentet godkjennes på møte i
september, Jan Thomas Rosnes og Taran Skjerdal har ansvar for peer review.
Utkast til bestilling “Overføring av bakterier med antimikrobiell resistens mellom kjæledyr og
mennesker»
Utkast til bestilling «Antimikrobiell resistens i matkjeden i et folkehelseperspektiv»
Faggruppen og observatør fra Mattilsynet diskuterte bestillingsutkastene, behov og muligheter
for avgrensning av oppdragene og foreslåtte spørsmål. På grunn av begrensninger i
kapasiteten i FG1 vil Mattilsynet prioritere vurdering av resistens i matkjeden. En
kjernearbeidsgruppe jobber videre med bestillinger og i september vurderes det nødvendig
supplering av arbeidsgruppen som skal arbeide med utkast til vurdering.
Vedtak: En arbeidsgruppe bestående av Siamak Yazdankhah og Jørgen Lassen jobber videre
med Mattilsynet for å få til en avgrensning av oppgaver innen september 2014. Kommentarer
og innspill som medlemmer av FG1 foreslo på møte oversendes til arbeidsgruppen. Danica
Grahek-Ogden legger inn kommentarer fra møte inn i utkastene, legger ut dokumentene på
ekstranett og utarbeider utkast til prosjektdokumentasjon og legger det ut på ekstranett.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen saker
Status for øvrige saker i faggruppen
Ingen saker
SAK 06/14
Oppfølging av saker fra forrige møte
Opinion on documentation needed to assess the safety of probiotics in food
Siamak Yazdankhah presenterte tidligere arbeid med veiledning. Medlemmer av FG1
gjennomgikk dokumentet og kom med forslag til oppdatering.
Vedtak: Danica Grahek-Ogden legger inn kommentarer fra møte inn i utkast og legger ut
dokumentet på ekstranett. Siamak Yazdankhah og Jørgen Lassen arbeider videre med
oppdatering av veilederen som godkjennes i faggruppen på møte i september.
SAK 07/14
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende
Ingen saker
SAK 8/14
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 9/14
Møter o. a. av felles interesse
Ingen
SAK 10/14
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Nytt fra sekretariatet
Gjennomgang av ekstranett utgått på grunn av tidsmangel. Danica Grahek-Ogden informerte
FG1 om hennes hospitering i EFSA som er planlagt fra medio oktober til slutten av
november. Planen er at hun skal arbeide med sluttføring av risk ranking tool og vurdering av
upasteurisert melk, begge saker er av interesse for VKM og Mattilsynet.
SAK 11/14
Eventuelt
Instructions and template for comments and peer review of the risk assessment
Siamak Yazdankhah foreslo at FG1 innfører bruk av peer review for dokumenter som går til
godkjenning og har utarbeidet forslag til et mal som kan brukes til å dokumentere
kommentarer. Medlemmer av FG1 gjennomgikk forslag til mal og var enige i utforming.
Vedtak: FG1 begynner med bruk av mal for peer review i september for vurdering
«Probiotika til spedbarn – vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med
Lactobacillus fermentum CECT5716»
SAK 12/14
Nye møtedatoer
19.09.2014 og 28.11.2014.
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