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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 25.09.09, Oslo,
VKMs lokale
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Espen Rimstad (leder), Jørgen Lassen, Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Morten Tryland,
Georg Kapperud
Forfall: Ørjan Olsvik, Bjørn-Tore Lunestad, Michael Tranulis og Karin Nygård
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
26.06.09. Under gjennomgang av protokoll fra forrige møte ble det informert om at tre
risikovurderinger behandlet på møte i juni ble publisert i juli/august.
SAK 3/09 Saker fra møtet i hovedkomiteen
Forrige møte i Hovedkomiteen var holdt i forbindelse med 5-årsmarkering av VKM den
9.september. Faggruppelederen orienterte om foredrag presentert ved markeringen, spesielt
om foredrag ”Fôr til fisk og fisk til folk – risiko og nytte” med omtale av mikrobiologiske
utfordringer. Av andre interessante foredrag var det nevnt ” Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifiserte planter - mais T25” og ”Dyrevelferd ved slakting av dyr”. På
Hovedkomitémøte presenterte Jørgen Lassen ” Risikovurdering av helsefare ved spredning av
gylle”. Ved møte ble det også nevnt at utnevnelse av ny komité er nærforestående, det arbeides med
utlysningsteksten for tiden og ny komité starter med arbeid 1. april 2010. Ny kommunikasjonsstrategi
og utvikling i risikovurdering av marine oljer var også presentert på møte.

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
Ingen saker
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Status for øvrige saker i faggruppen
09/105 Dekontaminering av kjøtt
Det ble holdt et møte i arbeidsgruppen den 14. september. Arbeid med utforming av bestilling
er nå sluttført etter diskusjon med Mattilsynet. Oversendelse av en endelig bestilling fra
Mattilsynet ventes når deres saksbehandler er tilbake på kontoret, sannsynligvis neste uke.
Arbeidsgruppen har fordelt oppgaver og arbeidet fortsetter elektronisk med neste møter 14.
oktober og 11. november.
09/106 Chlorhexidine in cosmetic products; Risk assessment of antimicrobial and antibiotic
resistance development in microorganisms
Koordinator for faggruppen orienterte om arbeid med risikovurdering som er en fortsettelse
av arbeid med bestilling fra Mattilsynet som omhandler QAC og klorheksidin.
Arbeidsgruppen arbeider med vurderingen elektronisk med QAC vurdering som bakgrunn,
oppgaver er fordelte og møte i arbeidsgruppen holdes 8. oktober.

SAK 5/09 Selvinitierte saker
Humanpatogener hos sjøpattedyr 08/108
En ad hoc-gruppe har arbeidet videre med utforming av spørsmål i mandatet. Forslag til
mandat blir presentert på neste møte i faggruppen. Gruppen har fordelt oppgaver innen
område patogener og kontaminasjon under slakting. De skal videre undersøke hos Mattilsynet
om eventuelle rutiner for slakting og om forekomst av data om kontaminasjon. Vurderingen
skal skrives på engelsk med et norsk sammendrag. Det ble foreslått at Truls Nesbakken slutter
seg til gruppen.
SAK 06/09 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende
Ingen
SAK 8/09 Saker til hovedkomiteen
Ingen
SAK 9/09 Møter o. a. av felles interesse
Norsk Vanns faggruppe for Vannforsyning arrangerer fagtreff den 3. november på
Gardermoen med tittel "Lab og mikrobiologi i vannforsyningen - aktuelle tema". Medlem av
faggruppen Lucy Robertson er blitt forespurt om å holde foredrag om nylig publisert
risikovurdering av parasitter i vann.
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås presenterte utkast til VKMs kommunikasjonsstrategi
(vedlagt protokollen).
SAK 10/07 Eventuelt
Medlem av faggruppen Georg Kapperud orienterte om utvikling i forskjellige utbrudd i
Norge.
Det er registrert et utbrudd mellom deltakere i Birkebeinerrittet med langvarige mageplager.
Et elektronisk spørreskjema ble utarbeidet og deltakere i rittet ble gjennom media oppfordret
til å fylle det ut. Så langt er det kommet 9000 svar og arbeid med å systematisere data pågår.
Etter en pause i sommer er det dukket opp ett nytt tilfelle av sorbitol positiv E. coli O157 på
Vestlandet, det tiende tilfelle så langt. Sesongvariasjon er også rapportert fra Tyskland som
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har en lang erfaring med denne bakterien. Revidert utgave av Utbruddshåndboka (Smittevern
17) er publisert og kan leses/lastes ned eller en papirkopi kan bestilles.
Jørgen Lassen informerte om at i dag ble det isolert E. coli O103 H25 for første gang på tre år.
Stammen tilhører samme cluster som utbruddsstammen fra 2006 og har ingen vtec gen.
SAK 11 Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte er 4. desember.
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