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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 15.01.09, Oslo, 
VKMs lokaler 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Espen Rimstad (leder), Bjørn-Tore Lunestad, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Truls 
Nesbakken, Lucy Robertson, Michael Tranulis, Morten Tryland,   
 
Forfall: E. Arne Høiby, Karin Nygård (permisjon 2009) og Ørjan Olsvik.  
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent) 
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SAK 1/09 Velkommen, forfall og habilitet 
Leder ønsket velkommen til det første møtet i 2009 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  
11.09.08. 
 
SAK 3/09 Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Faggruppelederen orienterte kort fra hovedkomitemøte 4. desember 2008, blant annet om 
probiotika til sykehuspasienter, nanoteknologi - status på VKMs område, retningslinjer for 
dissenser og behov for eksperter fra andre faggrupper, deriblant forespørsel fra faggruppe for 
genmodifiserte mikroorganismer fra faggruppe 1 om eksperter innen antimikrobiell resistens. 
Saken godtgjøring, avtaler og oppdrag som var diskutert på hovedkomiteen ble drøftet på 
møtet. Siden dette er en sak som berører mange i faggruppen, siteres saken fra 
hovedkomitemøte 4.12:  
Etter henvendelse fra VKM har HOD sendt et brev til departementets underliggende etater 18. 
august. I brevet belyses spørsmål om godtgjøring for embets- og tjenestemenn som er medlemmer 
av permanente statlige styrer, nemnder og komiteer. Det er gitt retningslinjer for godtgjøring av 
arbeid som gjøres i arbeidstiden. HOD har oppfordret LMD og FKD om å gjøre det samme 
overfor sine respektive underliggende etater. 
 
SAK 4/09  
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen 
 
Oppdrag som skal behandles på møtet 
Ingen 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Probiotika til sykehuspasienter 07/112 
Saken ble presentert og diskutert på hovedkomitemøte 4.12.08. Faggruppelederen orienterte 
om diskusjonen og innspill fra møtet vedrørende risikovurderingen. Disse innspillene var 
allerede formidlet til koordinator for faggruppen og de nødvendige endringene er foretatt. Den 
endelig sluttbehandlingen av saken finner sted på neste hovedkomitemøte 5.2.09.     
 
Parasitter i vann 08/105 
Lederen av ad hoc-gruppen som er medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Gruppen 
har hatt 3 møter hittil og har sitt neste ad hoc-møte den 26.01.09.  
 
Legemidler i slam og resistens 05/511 
Koordinator for faggruppen orienterte kort om saken. Et medlem av faggruppen sammen med 
koordinatoren hadde et møte og noen forslag/kommentarer til forbedring av utkastet til svar til 
ad hoc-gruppen for slam (forankret i FG5).  
 
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 to møter hittil og har sitt neste møte 6.2.09.  
Risiko for mikrobiell resistens som følge av bruk i kosmetiske produkter av visse 
antimikrobielle stoffer 08/109 
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Lederen til ad hoc-gruppen som er medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Ad hoc-
gruppen har hatt to møter hittil og har sitt neste møte 11.2.09 
    
Barnemat med probiotika 08/107 
Koordinator for faggruppen orienterte kort om saken. Faggruppe 1 har foreløpig mottatt et 
foreløpig mandat fra Mattilsynet angående saken. Bakgrunnen for denne henvendelsen er 
igjen en henvendelse fra to ulike produsenter til Mattilsynet. Flere medlemmer av ad hoc-
gruppen som jobber med probiotika til sykehuspasienter er aktuelle til å bli involvert i denne 
saken. Saken blir forankret i faggruppe 7. 
 
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 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. Mattilsynet bringer saken 
videre til søkeren.  
  
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 svarte på 
vår henvendelse at de er nødt til å ta kontakt med departementet først for å avklare ulike 
spørsmål med dem, før eventuell bestilling.  
 
Dekontaminering av kjøtt 
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. Vi har på nåværende 
tidspunkt ikke mottatt svar fra Mattilsynet. 
 
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 
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance (IMED 2009) 
Vienna, Austria. 13.-16. februar, http://imed.isid.org
 
AFP's Timely Topics Symposium, Raw Milk Consumption: An Emerging Public Health 
Threat?, February 17, 2009, DoubleTree Hotel Crystal City, Arlington, Virginia.  
 
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet      
Ingen  
 
SAK 10/07 Eventuelt 
Georg Kapperud orienterte kort om to ulike utbrudd i Norge i løpet av siste måned, forårsaket 
av EHEC og Salmonella.  
 
SAK 11 Nye møtedatoer 
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Det er planlagt minst 3 faggruppemøte til i løpet av 2009; Slutten av april, august og 
november.   
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