09/102-2

Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 27.04.09, Oslo,
VKMs lokale

Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Espen Rimstad (leder), Bjørn-Tore Lunestad, Jørgen Lassen, Truls Nesbakken, Lucy
Robertson, Michael Tranulis, Morten Tryland,
Forfall: Georg Kapperud, E. Arne Høiby, Karin Nygård (permisjon 2009) og Ørjan Olsvik.
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah, Danica Grahek-Ogden (referent)
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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
15.01.09.
SAK 3/09 Saker fra møtet i hovedkomiteen
Faggruppelederen orienterte kort fra hovedkomitemøte den 05. februar 2009, blant annet om
probiotika til sykehuspasienter, retningslinjer for dissenser og 5-årsmarkering av VKM.
SAK 4/09
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Probiotika til sykehuspasienter
Lederen til ad hoc-gruppen som er medlem av faggruppen orienterte om innholdet i
risikovurderingen og om mindre endringer i formuleringer etter kommentarer fra
Hovedkomiteen. Siamak Yazdankhah informerte faggruppen om at risikovurderingen er
oversendt Mattilsynet. Det er kommet noen kommentarer og innvendinger fra bransjen men
ingen formelle spørsmål som må besvares.
Oppdrag som skal behandles på møtet
Ingen
Status for øvrige saker i faggruppen
Parasitter i vann 08/105
Lederen til ad hoc-gruppen som er medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Gruppen
har hatt 4 møter hittil og har sitt neste ad hoc-møte den 06.05.09. Saken forventes avsluttet i
løpet av juni.
Legemidler i slam og resistens 05/511
Koordinator for faggruppen, orienterte kort om saken. Forslag/kommentarer til forbedring av
utkastet til svar til ad hoc-gruppen for slam (forankret i FG5) er blitt tatt til følge.
Vurdering av helsefare ved spredning av gylle 08/106
Lederen til ad hoc-gruppen som er medlem av faggruppen orienterte kort om saken.
Ad hoc-gruppen har hatt 3 møter hittil og forventer å avslutte saken i løpet av mai.
Risiko for mikrobiell resistens som følge av bruk i kosmetiske produkter av visse
antimikrobielle stoffer 08/109
Lederen til ad hoc-gruppen som er medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Ad hocgruppen har hatt 4 møter hittil og saken forventes å bli avsluttet i løpet av mai.
Barnemat med probiotika 08/107
Koordinator for faggruppen, orienterte kort om saken og presenterte disposisjon for
risikovurdering. Saken er forankret i faggruppe 7 og flere medlemmer av ad hoc-gruppen som
jobbet med probiotika til sykehuspasienter er involvert i denne saken inkludert Siamak
Yazdankhah.
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08/608 Søknad om godkjenning av alternativ metode for prosessering av kategori 2 materiale
fra fisk
Et medlem av faggruppen som deltar i ad hoc-gruppen orienterte kort om at saken. Saken er
forankret i faggruppe 6. Ad hoc-gruppen har meldt tilbake til Mattilsynet at på grunn av
manglende data kan risikovurderingen ikke fullføres inntil videre og saken ligger i ro for
tiden.
09/105 Dekontaminering av kjøtt
Et medlem av faggruppen som deltar i arbeid rundt selvinitiering orienterte kort om saken.
Det ble holdt et møte med to saksbehandlere fra Mattilsynet som har fått oversendt de aktuelle
spørsmålene og muligheter for en bestilling er blitt diskutert. Mattilsynet arbeider med
problemstillingen videre.
SAK 5/09 Selvinitierte saker
Humanpatogener hos sjøpattedyr 08/108
Et medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Det er laget et forslag til risikovurdering
som ble formidlet til Mattilsynet i november-08 for eventuell bestilling. Mattilsynet, etter at
de kontaktet departementet, svarte på vår henvendelse at de for tiden ikke har behov for en
eventuell bestilling.
Saken var diskutert i faggruppen og følgende synspunkter kom frem:
• Det er vitenskapelig begrunnelse for å starte med risikovurderingen
• Det er flere momenter som eventuelt bør sees på, som for eksempel problem med
mykobakterier og Brucella spp. eller problematikk med dyrefôr og morbillivirus.
Vedtak:
Faggruppen har bestemt at et medlem av faggruppen utarbeider utkast til mandat til neste
møte. En ad hoc-gruppe bestående av Morten Tryland, Lucy Robertson, Bjørn Tore Lunestad
og en hygieniker som skal arbeide videre med saken opprettes.
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
”Genetics and Genomics of Infectious Diseases” Singapore, 21-24 mars 2009
Faggruppelederen orienterte kort fra konferansen og nevnte nyheter rundt forskning om
Helicobacter pylori.
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet
Koordinator for faggruppen, Siamak Yazdankhah, slutter 30. april og Danica Grahek-Ogden
overtar jobben som koordinator. Faggruppeleder takket Siamak for et flott samarbeid og
ønsket ham lykke til videre.
SAK 10/07 Eventuelt
Jørgen Lassen orienterte kort om ulike utbrudd i Norge, i løpet av siste måned og orienterte
om utbrudd forårsaket av Salmonella Typhimurium i peanøttsmør i USA og funn av 4
forskjellige Salmonella i pistasjnøtter.
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SAK 11 Nye møtedatoer
Det er planlagt et tentativt møte 25. juni og faggruppemøter 25. september og 11. desember.
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