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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 11.09.08, Oslo, 
VKMs lokale 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
E. Arne Høiby, Bjørn-Tore Lunestad, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Lucy Robertson, 
Morten Tryland.  
Espen Rimstad (møteleder) fra kl. 11:30. 
Michael Tranulis fra kl. 12:30. 
 
Forfall: Karin Nygård, Truls Nesbakken, Ørjan Olsvik.  
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent) 
 
 
SAK 1/08 Velkommen, forfall og habilitet 
Siden lederen for faggruppen, ikke var tilstede fra starten av møtet, ønsket koordinator for 
faggruppen velkommen til det fjerde møtet i 2008 i faggruppen for hygiene og smittestoffer.  
 
Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.  
 
SAK 2/08 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen, dagsorden eller protokoll fra forrige faggruppemøte, den 
13.06.08. 
 
SAK 3/08 Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Ingen.  
Siden forrige møtet i faggruppe for hygiene og smittestoffer, har hovedkomiteen ikke hatt 
møte.  
 
 
SAK 4/08  
 
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
 
Salmonella diarizonae i kjøttkjeden i Norge – konsekvenser for dyr og mennesker 07/111 

 1



  08/102-4 

Siden leder av ad hoc-gruppen, ikke var tilstede, orienterte koordinator for faggruppen, om at 
risikovurderingen nå er sendt til Mattilsynet og rapporten er tilgjengelig for alle på VKMs 
hjemmeside.  
 
Oppdrag som skal behandles på møtet 
Ingen 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
 
Probiotika til sykehuspasienter 07/112 
Et medlem av faggruppen og ad hoc-gruppen som arbeider med vurderingen orienterte kort 
om status. Neste ad hoc-møte er den 17. september. Saken vil behandles i FG1 og FG7 før 
den sluttbehandles i hovedkomiteen den 4. desember 2008. 
 
 
Parasitter i vann 08/105 
Et medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Gruppen hadde sitt andre ad hoc-møte 
den 10.09.08 og neste ad hoc-møtet holdes den 12. november 2008. Siden Karin Nygård 
medlem av faggruppe 1 og ad hoc-gruppen går ut på permisjon, ble hun erstattet med Line 
Vold fra Folkehelseinstituttet. 
 
Legemidler i slam og resistens 05/511 
Koordinator for faggruppen, orienterte kort om saken. Faggruppen hadde 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 
Koordinator for faggruppen, orienterte kort om saken. Det er nedsatt en ad hoc-gruppe 
bestående av følgende personer; Jørgen Lassen (FG1), Gro Johannessen (Veterinærinstituttet), 
Wijnand Eduard (Statens arbeidsmiljøtilsyn), Lars Nesheim (Bioforsk) og Ivar Dugstad 
(meterolog og pensjonist, tidligere amanuensis ved Geologisk institutt ved Universitetet i 
Bergen). På første ad hoc-møte i gruppen som holdes den 19.10.08, vil mandatet til 
risikovurderingen bli diskutert med Mattilsynet. Det er ikke fastlagt hvem som skal lede ad 
hoc-gruppen.  
 
Risiko for mikrobiell resistens som følge av bruk i kosmetiske produkter av visse 
antimikrobielle stoffer 08/109 
Et medlem av faggruppen orienterte kort om saken. Det er nedsatt en ad hoc-gruppe 
bestående av: Bjørn-Tore Lunestad (leder, FG1), Anne A. Scheie (Odontologisk institutt, 
universitetet i Oslo), Marianne Sunde (Veterinærinstituttet), Kristin Dahl (Universitetet i 
Tromsø) og Solveig Langsrud (Nofima Ås). Første ad hoc-møte i gruppen holdes torsdag den 
09. oktober 2008. 
    
Barnegrøt med probiotika (Lactobacillus F19) 08/107 
Koordinator for faggruppen, orienterte kort om saken. Faggruppe 1 har foreløpig mottatt en 
henvendelse fra Mattilsynet angående saken. Bakgrunnen for denne henvendelsen er igjen en 
henvendelse fra TINE Norske meierier til Mattilsynet. Ad hoc-gruppen som jobber med 
probiotika til sykehuspasienter, stilte en del spørsmål angående denne bakteriestammen (F19), 
tilsatt barnegrøt. Mattilsynet vil formidle disse spørsmålene til TINE Norske meierier. VKM 
har på nåværende tidspunkt ikke mottatt svar fra Mattilsynet om saken. 
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SAK 5/08 Selvinitierte saker 
 
Humanpatogener i norsk sjømat 08/108 
Et medlem av faggruppen, Bjørn-Tore Lunestad orienterte kort om saken. Bjørn-Tore 
Lunestad laget et forslag til risikovurdering som ble formidlet til Mattilsynet i august-08 for 
eventuell bestilling. Mattilsynet svarte på vår henvendelse og mente at zoonotiske agens fra 
sjøpattedyr er den mest interessante delen av forslaget. Morten Tryland lager et forslag til 
risikovurdering med fokus på sjøpattedyr. Sekretariatet formidler dette forslaget til 
Mattilsynet for eventuell bestilling. 
 
SAK 06/08 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende 
Ingen 
 
SAK 8/08 Saker til hovedkomiteen 
Ingen. (Fra tidligere er det bestemt at Probiotika til sykehuspasienter går via HK) 
 
SAK 9/08 Møter o. a. av felles interesse 

IAFP's Fourth European Symposium on Food Safety, 19–21 November 2008, Lisbon, 
Portugal.  

Health benefits of controlling Campylobacter in the food chain. EFSAs 12th Scientific 
Colloquium, 4-5 December 2008, Rome, Italy 
   
Development of a European consensus framework on risk assessment of Campylobacter in 
broiler meat and Campylobacter Risk Assessment Framework Training Course19 - 20 
February 2009, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin - Germany 
 
 
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet      
Ingen  
 
SAK 10/07 Eventuelt 
Ingen 
 
SAK 11 Nye møtedatoer 
Den tidligere foreslåtte datoen 19.11. passet ikke for flere i gruppen. Sekretariatet sender 
alternative møtedatoer. 
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