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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 17.12.12, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, Truls Nesbakken,
Karin Nygård, Lucy Robertson, Michael Tranulis og Siamak Yazdankhah,
Forfall: Morten Tryland
Fra Mattilsynet:
Hans Jørgen Talberg
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent)

SAK 1/12
Velkommen, forfall og habilitet
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle behandles
på møtet.
SAK 2/12
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.
SAK 3/12
Gjennomgang av protokollen
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 27.09.2012.
SAK 4/12
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i hovedkomiteen ble holdt 12. desember. Jørgen Lassen informerte om saker som ble
diskutert på møtet, blant annet pågående arbeid med vurdering av mykotoksiner i korn og
planlagt arbeid med økologisk mat og produksjon.
SAK 5/12
Saker som skal behandles på møtet
Planlagte bestillinger 2013
Danica Grahek-Ogden presenterte listen av planlagte bestillinger fra Mattilsynet. Det er flere
bestillinger på listen som gjelder FG1. Bestilling av oppdatering av tidligere VKM vurdering
av triklosan og resistens pga. nye vitenskapelige undersøkelser av resistens og toksiske
effekter ble nærmere forklart av Hans Jørgen Talberg, observatør fra Mattilsynet. Første
utkast til bestilling kommer i januar og FG1 har foreslått at de to medlemmer som har
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gjennomført den opprinnelige vurderingen, Siamak Yazdankhah og Bjørn Tore Lunestad,
påtar seg jobben denne gang også.
Risikovurdering av salterstatteren kaliumklorid som i økende grad brukes for å redusere
saltforbruket inneholder ett spørsmål som skal besvares av FG1 som en delvurdering. Utkast
til bestillingen har vært kommentert av sekretariatet og arbeidet i FG1 kan starte. FG1 har
foreslått at Karl Eckner, Bjørn Tore Lunestad og Georg Kapperud deltar i arbeidsgruppen fra
VKM og at Jan Thomas Rosnes og en person til med kompetansen fra kjøttproduksjon fra
Nofima inviteres. Danica Grahek-Ogden kontakter Nofima. Første møte i arbeidsgruppen er
avtalt 21.01.2013. i VKMs møterom.
Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat
Bestilling er blitt oversendt fra Mattilsynet til sekretariatet og arbeid med å danne
arbeidsgrupper er påbegynt. FG1 involveres i det arbeid på møte i sekretariatet 18. desember
og et internt notat fra det møte sendes til FG1.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen
Status for øvrige saker i faggruppen
Ingen
SAK 06/11
Oppfølging av saker fra forrige møte
Overføring av antibiotika-resistente bakterier mellom kjæledyr og mennesker
I listen av planlagte bestillinger for 2014-2015 er det en bestilling for vurdering av
Mattilsynets rolle og aktiviteter på området antibiotika-resistens i forhold til både veterinærog humanmedisinske hensyn (og miljø). Det bør undersøkes hvorvidt overføring av
antibiotika-resistente bakterier mellom kjæledyr og mennesker inngår i denne. I påvente av
avklaringen legges saken på vent i FG1.
Utvikling av et verktøy (metode) for sammenligning av risikoen av forskjellige patogen-matkombinasjoner
Karin Nygård informerte medlemmer om prosjektet The Burden of Communicable Diseases
in Europe (BCoDE) finansiert av ECDC, se mer på
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/burden_of_communicable_diseases/project/pages/
project.aspx
I påvente av resultater av prosjektet legges saken på vent i FG1. Ny orientering ventes i
september 2013.
Risiko for overføring av smitte ved besøk på besøksgårder
I listen over planlagte bestillinger er det ingen bestilling vedrørende vårt tidligere forslag til å
vurdere smitterisiko i forbindelse med besøksgårder. FG1 har, av hensyn til prioriterte
bestillinger som er på listen lagt saken på vent i FG1, men vil vurdere den på nytt i løpet av
høsten 2013.
SAK 07/11
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende
Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe.
Truls Nesbakken informerte om skriftlig klage fra Animalia som hadde innvendinger til
vurderingen. Utkast til svar er blitt utarbeidet i samarbeid med sekretariatet og utkastet ble
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diskutert og kommentert av faggruppen. Revidert svar vil bli sendt til Animalia og et møte
mellom sekretariatet, leder for FG1 og Animalia arrangeres på nyåret.
SAK 8/11
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 9/11
Møter o. a. av felles interesse
The second international conference on antimicrobial research 21-23 nov 2012, Lisabon
Siamak Yazdankhah informerte om møtet og presenterte nyheter fra forskning om
antibiotikaresistens med spesiell hensyn til triklosan.
Bjørn Tore Lunnestad informerte om forestående International Symposium Salmonella and
Salmonellosis 27-29 mai 2013 i Saint-Malo, Frankrike. www.i3s2013.com
Et annet forestående møte av interesse er International Conference of Predictive Modelling in
Food , 16 - 20 september 2013, Institut Pasteur – Paris, France www.icpmf8.org
SAK 10/11
Nytt fra sekretariatet
Personallendringer
Ny direktør Lars Hansen presenterte seg for FG1 og fikk en kort presentasjon av medlemmer.
SAK 11/10
Eventuelt
Karin Nygård orienterte kort om i alt tre aktuelle utbrudd av matbårne infeksjoner. Det største
av disse skjedde etter et julebord ved et hotell hvor mer enn 300 er blitt syke. Verken årsak
eller kilde er foreløpig klarlagt.
SAK 11
Nye møtedatoer
Dato for neste møte avtales på Doodle.
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