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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 04.05.12, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, Truls Nesbakken,
Lucy Robertson, Michael Tranulis og Siamak Yazdankhah,
Forfall: Karin Nygård, Morten Tryland
Fra Mattilsynet:
Bjørn Gondrosen, Kjersti Nilsen Barkbu
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent)

SAK 1/11
Velkommen, forfall og habilitet
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle
behandles på møtet.
SAK 2/11
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.
SAK 3/11
Gjennomgang av protokollen
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 15.12.2011.
SAK 4/14
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i hovedkomiteen ble holdt 19. juni. Jørgen Lassen informerte om saker som ble
diskutert på møtet, blant annet beskrivelse av litteratursøk i VKMs risikovurderinger, og
pågående arbeid med vurdering av mykotoksiner i korn.
SAK 5/11
Saker som skal behandles på møtet
Overføring av antibiotika-resistente bakterier mellom kjæledyr og mennesker
Siamak Yazdankhah presenterte oppdatert forslag til bestilling av vurdering som ble sendt
over til Mattilsynet. Observatør fra Mattilsynet informerte om at en slik bestilling er aktuell
både i Norge og i EU og mente at VKM og Mattilsynet bør se på om flere områder bør inngå i
en eventuell bestilling. Mattilsynet har imidlertid for tiden ikke ressurser til å følge opp en slik
bestilling, men skal se på mulighet til en bestilling i 2013.
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Utvikling av et verktøy (metode) for sammenligning av risikoen av forskjellige patogen-matkombinasjoner
Georg Kapperud presenterte forslag til bestilling. Medlem av FG1 Karin Nygård har deltatt på
et kurs i ECDC hvor et slikt verktøy ble brukt og vil bli bedt om å informere FG1 om status
her på neste møte. CDC har også kommet med en modell som er enklere enn den som ble
utarbeidet av University of Florida. Medlemmer av FG1 ble enige om å avvente mer
informasjon ved neste møte.
Risiko for overføring av smitte ved besøk på besøksgårder
Lucy Robertson presenterte forslag til vurdering. I spørsmål om besøks- og åpne gårder
forholder Mattilsynet seg til bestemmelser om beskyttelsen av dyrehelse og, hvis gård
omsetter mat, bestemmelser om virksomhet. Både VI, FHI og MT har gitt ut relevante
anbefalinger og informasjon til så vel arrangører og besøkende til slike gårder, men det
foreligger ingen oversikt over.hvor utbredt denne virksomheten er, hvilke regler som faktisk
følges eller i hvilken grad de er gjenstand for offentlig tilsyn . Etter en kort diskusjon ble det
enighet om at Mattilsynet ser på mulighet for en bestilling i 2013.
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
Ingen
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 og Danica Grahek-Ogden informerte om muntlig kontakt fra Animalia som
hadde innvendinger til vurderingen og derfor ba om et møte med faggruppen. Animalia ble
anmodet om å anføre ankepunktene skriftlig til FG1 for vurdering av ekspertgrupppen. En slik
henvendelse var ikke mottatt før møtet og saken ble derfor heller ikke diskutert videre i denne
omgang..
SAK 8/11
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 9/11
Møter o. a. av felles interesse
Joint WHO/FAO Expert meeting on foodborne parasites – prioritization for risk management
Lucy Robertson informerte om pågående arbeid i regi av FAO/WHO. Møtet ble gjennomført
etter anmodning fra Codex Committee on Food Hygiene for å gjennomgå status for kunnskap
om parasitter i mat. Målet er å vurdere de globale problemene knyttet til parasitter i relevante
matvarer samt relaterte helse- og sosioøkonomiske aspekter med det mål å kunne identifisere
de parasitt/matvarer-kombinasjonene som er av størst betydning.
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Bjørn-Tore Lunestad informerte om FoodMicro 2012 konferansen og refererte kort noen
interessante postere/artikler som var blitt presentert. FG1 presenterte en poster om vurdering
av bruk av settefiskslam.
Karl Eckner informerte medlemmer om EU’s kurs “Microbiological Risk Assessment
(Training course 1)” som ble holdt i september i Vilnius. Kurset hadde som mål å gi innsikt i
bruk av modeller i kvantitativ mikrobiologisk vurdering. Det var det første kurset, det ventes
at et lignende kurs blir holdt i mars 2013 i Berlin. FG1 vil sende deltagere på dette kurset
også.
SAK 10/11
Nytt fra sekretariatet
Personallendringer
Ny direktør har startet i VKM den 3. september. Det ble også informert om prosessen rund
ansettelse av to nye koordinatorer og administrasjonssjef.
På grunn av pågående endringer i sekretariatet, vurderes det å forlenge mandatet til
nåværende komite med ca. et halvt år. Ingen av de tilstedeværende medlemmene av FG1
hadde innsigelser til dette.
SAK 11/10
Eventuelt
SAK 11
Nye møtedatoer
Neste møte holdes 17. desember.

3

