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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 07.12.09, Oslo,
VKMs lokale
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Espen Rimstad (leder), Jørgen Lassen, Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Morten Tryland,
Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, Michael Tranulis og Karin Nygård
Forfall: Ørjan Olsvik
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent)

SAK 1/09
Velkommen, forfall og habilitet
Leder ønsket velkommen til møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer. Ingen erklærte
seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.
SAK 2/09 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen, dagsorden eller protokoll fra forrige faggruppemøte, den
25.09.09. Under gjennomgang av protokoll fra forrige møte ble det informert om foredrag
Lucy Robertson holdt ved fagtreff arrangert av Norsk Vanns faggruppe for Vannforsyning
den 3. november på Gardermoen med tittel "Lab og mikrobiologi i vannforsyningen - aktuelle
tema". Samtidig ble det opplyst om at Eu prosjektet ”Impact of climate change and
globalisation on safety of fresh produce – governing a supply chain of uncompromised food
sovereignty” med kort navn Veg-i-Trade har fått tildelt midler. Tjuetre partnere er involvert
og forhandlinger om fordeling av midler pågår.
SAK 3/09 Saker fra møtet i hovedkomiteen
Forrige møte i Hovedkomiteen var holdt den 3.desember. Protokoll er ikke sendt ut men
faggruppelederen orienterte om blant annet foredrag om kostholdsundersøkelse, orientering
fra FG3 om adjuvanseffekt av Bt-toksin, utvikling i vurdering av marine oljer og forslag for
selvinitiering av vurderinger av morsmelk og fusarium toksin. Rutiner for mediakontakt ble presentert
ved Hovedkomitemøte og sendes som vedlegg til protokollen fra FG1 møte i dag.

SAK 4/09
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen saker var behandlet i faggruppen siden forrige møte.
Oppdrag som skal behandles på møtet
Probiotika i barnemat
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Medlem av faggruppen Jørgen Lassen deltar i arbeidsgruppen for vurdering av risiko/nytte av
probiotika i barnemat. Vurderingen er forankret i FG7 men sluttbehandles også i FG1. Det ble
orientert om mandatet til risikovurdering og konklusjoner. FG1 støtter konklusjoner i utkastet
til vurderingen og mener at det bør understrekes viktighet av problemstilling med tilførsel av
”monokultur” til aldersgrupper som ikke har en ferdigutviklet tarmflora. Det er også viktig å
referere til EFSAs vurderinger av ”health claims” hvor alle slike påstander er blitt avvist på
grunn av mangel på vitenskapelig dokumentasjon. En endelig versjon av vurderingen sendes
elektronisk til FG1 når den er klar.
Status for øvrige saker i faggruppen
09/105 Dekontaminering av kjøtt
Det ble holdt andre møtet i arbeidsgruppen den 25. november. Leder for arbeidsgruppen,
Truls Nesbakken orienterte om framgang i arbeide og presenterte foreløpige konklusjoner. I
påfølgende diskusjon kom det fram punkter og kommentarer som sendes over til
arbeidsgruppen. Neste møte i arbeidsgruppen er planlagt i 28. januar og er lagt til et anlegg i
Danmark som har tatt i bruk utstyr for dekontaminering. Vurderingen sluttbehandles ved neste
møte i FG1 og ventes oversendt til Mattilsynet i mars. Det vurderes å holde et åpent møte med
presentasjon av vurdering og i forbindelse med det skal kommunikasjonsrådgiver i VKM,
Astrid Bjerkås inviteres til et møte slik at kommunikasjon forberedes i god tid.
09/106 Chlorhexidine in cosmetic products; Risk assessment of antimicrobial and antibiotic
resistance development in microorganisms
Leder for arbeidsgruppen Bjørn-Tore Lunestad orienterte om arbeid med risikovurderingen.
Som for tiden foregår elektronisk og det ble informert om mulige konklusjoner. Det var ikke
lett å finne informasjon om forbruk av klorheksidin men nå har arbeidsgruppen fått data fra
Mattilsynet. Neste møte er planlagt 8. januar 2010. Vurderingen sluttbehandles ved neste
møte i FG1 og ventes oversendt til Mattilsynet i slutten av februar.
SAK 5/09 Selvinitierte saker
Humanpatogener hos sjøpattedyr 08/108
En ad hoc-gruppe arbeider med utforming av spørsmål i mandatet. Et utkast til mandat ble
presentert men gruppen mener de trenger å arbeide mer med formulering av spørsmål. Et nytt
utkast blir presentert på neste møte i faggruppen. Det er etablert kontakter i Mattilsynet slik at
det blir mulig å skaffe informasjon om rutiner for slakting og om forekomst av data om
kontaminasjon. Under påfølgende diskusjon kom det frem punkter og kommentarer som
sendes over til ad hoc-gruppen.
SAK 06/09 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende
Ingen
SAK 8/09 Saker til hovedkomiteen
Årsplan 2010
Årsplan for 2009 har inkludert mange generelle punkter og det er kommet et ønske fra
sekretariatet om at årsplanen for 2010 skal være litt mer spisset mot de aktuelle aktivitetene
faggruppene har tenkt å jobbe med i 2010. I og med at det ikke foreligger en liste av planlagte
bestillinger fra Mattilsynet finner FG1 det vanskelig å utforme noen konkrete aktiviteter
utover de vurderinger som er under arbeid. Medlemmer i FG1 mener også at det bør finnes
mulighet for en overordnet strategi for faggruppen og foreslår følgende for FG1:
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Strategi for FG1 for 2010:
• Bruke gode tilnærmingsmåter for å vurdere og uttrykke risiko kvalitativt og kvantitativt.
Årsplan:
• Utarbeide risikovurderinger etter bestillinger fra Mattilsynet og etter selvinitiering
• Skrive oversiktsartikler i forbindelse med publisering av risikovurderinger der dette er
mulig og formålstjenelig
• Vurdere nye områder for selvinitiering med hensyn til tilgjengelig kompetanse i
faggruppen
SAK 9/09 Møter o. a. av felles interesse
Norsk Vannforening holder Juleseminar i Bristol Hotell, Oslo den 10.desember og Lucy
Robertson holder foredrag om parasitter i drikkevann.
International Symposium on Problems of Listeriosis, 5-8 May 2010, Porto, Portugal
(www.esb.ucp.pt/isopol2010)
Food Micro 2010, 30. august til 3. september 2010, København (www.foodmicro.dk)
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet
Utnevnelse av ny komité er nærforestående, utlysning med skjema og nødvendig informasjon ligger på
VKMs sider. Søknadsfrist er 15. januar og alle medlemmer i FG1 er anmodet om å søke igjen.

SAK 10/07 Eventuelt
Medlem av faggruppen Karin Nygård orienterte om utvikling i forskjellige utbrudd i Norge.
Utbrudd mellom deltakere i Birkebeinerrittet – det er fortsatt uklart hvilket eller hvilke agens
som forårsaket utbruddet. Bare 30 prøver ble sendt inn til laboratorieanalysen, og det ble
påvist Campylobacter i 3 og Cryptosporidium i 1 av disse prøver. Dette tyder på at flere agens
var involvert.
Det er registrert et utbrudd med 6 tilfeller av infeksjon med samme bakteriestamme av E. coli
O 103 siden september i år. Dette er ikke den samme varianten av E. coli O 103 som
forårsaket utbruddet i 2006. Denne varianten er mindre aggressiv enn den som forårsaket
utbruddet i 2006 (ingen av pasientene i det pågående bruddet har utviklet nyresykdommen
HUS), men det er en utfordring å kommunisere det til omverden. Pasientene er barn under ti
år med unntak av en kvinne i 60-årene. Folkehelseinstituttet behandler dette som et nasjonalt
utbrudd, og i samarbeid med kommuneoverlegene har det lokale Mattilsynet i de respektive
kommunene gjort undersøkelser i pasientenes nærmiljø, og intervjuet foreldrene.
På det årlige møtet for ledere av landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier (02.12.09),
holdt Karing Nygård et foredrag om utfordringer ved diagnostikk av parasitter i Norge.
Folkehelseinstituttet planlegger et prosjekt som omhandler genotyping av Cryptosporidium i
samarbeid med Sykehuset i Vestfold og NVH.
Veterinærinstituttet og FHI har fått forespørsel om vurdering av rest risiko ved eventuell tillat
salg av råmelk.
SAK 11 Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte er 16. februar 2010.
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