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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 
25. april 2008 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Espen Rimstad (møteleder), Bjørn-Tore Lunestad, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, 
Truls Nesbakken, Ørjan Olsvik, Michael Tranulis, Morten Tryland.  
 
Forfall: E. Arne Høiby, Lucy Robertson og Karin Nygård. 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent) 
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SAK 1/08 Velkommen, forfall og habilitet 
Leder for faggruppen, Espen Rimstad, ønsket velkommen til det andre møtet i 2008 i 
faggruppen for hygiene og smittestoffer.  
Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.  
Faggruppelederen orienterte at Kirsti Vainio har trukket seg fra faggruppen. 
 
SAK 2/08 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen, dagsordenen eller til protokollen fra forrige 
faggruppemøte, 11.01.08. 
 
SAK 3/08 Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Faggruppelederen orienterte kort om hovedkomitemøtet den 24.januar. 2008, blant 
annet om mål og strategier for VKM (2007-2010), samvirkende toksiske effekter av 
stoffer i blandning, dyrevelferdloven og kreditering for VKM-arbeid. 
 
SAK 4/08  
 
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen 
 
Oppdrag som skal behandles på møtet 
Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske 
krydderurter og bladgrønnsaker fra Sør-Øst Asia 07/111 
Leder av gruppen, Jørgen Lassen, presenterte saken kort og gikk gjennom 
konklusjonen i risikovurderingen. Ad hoc-gruppen anser rapporten som ferdig. 
Rapporten oversendes Mattilsynet i løpet av mai 2008.  
  
Status for øvrige saker i faggruppen 
 
Salmonella diarizonae i kjøttkjeden i Norge – konsekvenser for dyr og mennesker 
07/111 
Leder av ad hoc-gruppen, Truls Nesbakken, orienterte kort om status og svar på 
spørsmål fra Mattilsynet. Neste og antakelig siste ad hoc-møte avholdes den 02. juni. 
Målet er å ha risikovurderingen klar til behandling på neste faggruppemøte den 12.-
13. juni 2008.  
 
Probiotika til sykehuspasienter 07/112 
Siamak Yazdankhah orienterte kort om statusen. Etter planen skulle rapporten 
oversendes til Mattilsynet i juni 2008. Det har i de siste månedene kommet nye 
publikasjoner som er mer kritisk til bruk av av probiotika til sykehuspasienter, spesielt 
til immunsuppressive pasienter. Dette vil antakelig medføre en ny gjennomgang av 
litteraturen og forårsake at fristen for oversendelse til Mattilsynet utsettes. Neste 
møte i gruppen avholdes den 14. mai 2008. 
  
Risikovurdering: Import og samhandel 07/019 
Siamak Yazdankhah orienterte kort om saken. Statusen er ikke endret siden forrige 
protokoll til FG1 (11.01.08). 
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Parasitter i vann 08/105 
Siamak Yazdankhah orienterte kort om saken, siden Lucy Robertson som er leder av 
ad hoc-gruppen, ikke var tilstede. Det er opprettet en ad hoc-gruppe bestående av 
følgende personer; Lucy Roberson (Leder), Vidar Lund, Truls Krogh, Karin Nygård, 
Nina Langeland, Helga Høgåsen. Fra Mattilsynet deltar Morten Nicholls. Første ad 
hoc-møte er torsdag 08.05.08 og mandatet til risikovurderingen vil bli diskutert. 
 
Legemidler i slam og resistens 05/511 
Marie Louise Wiborg, Koordinator for faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner 
og medisinrester (FG5) orienterte om saken. Ad hoc-gruppen som utarbeider 
rapporten har bedt FG1 å skrive om resistensproblematikk relatert til legemidler i 
slam. Saken ble diskutert på faggruppemøtet. Siamak Yazdankhah i samarbeid med 
Ørjan Olsvik og Arne Høiby utarbeider et utkast som vil bli sendt til FG5. 
 
SAK 5/08 Planer for 2008 (Mattilsynets planer for 2008- selvinitiering 2008) 
Seksjon mattrygghet i Mattilsynet planlegger å sende spørsmål på følgende 
saksområder til VKM, FG1 i løpet 2008: 

• Oppbevaring av fisk i blanding av is og vann på anlegg 

• Rent sjøvann på anlegg og fabrikkfartøy 

• Antibiotikaresistente bakterier 
I tillegg har FG1 foreslått følgende saker som var diskutert som selvinitierte saker i 
faggruppen: 

• Parasitter i vann 

• Nisje-, småskala- og økologisk – matproduksjon. 
Mattilsynet prioriterer blant disse sakene og sender bestillinger til VKM i løpet av året. 
Vi er allerede i gang med risikovurdering vedrørende parasitter i vann. 
 
I tillegg foreslo faggruppen å initiere en sak med tittelen Humanpatogener i norsk fisk. 
Bjørn-Tore Lunestad skriver forslag til beskrivelse av en risikovurdering og 
sekretariatet formidler det til Mattilsynet for eventuell bestilling.   
 
 
SAK 6/08 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende 
Espen Rimstad, gjennom en presentasjon, orienterte status om bluetongue og dets 
spredning i Europa. 
 
 
SAK 7/08Saker til hovedkomiteen 
Faggruppen foreslår at risikovurderingen: probiotika til sykehuspasienter diskuteres i 
hovedkomiteen. Espen Rimstad orienterer om det på neste hovedkomitemøte den 
22.mai.2008. 
 
SAK 8/08 Møter o. a. av felles interesse 

Norsk Forening for Mikrobiologi og Norsk Virologisk Forening arrangerer felles 
vårmøte i Kristiansand fredag 30. og lørdag 31. mai.  

FoodMicro, “Evolving Microbial Food Quality and Safety”, Aberdeen, 1. – 4. 
September 2008. 
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Nye trender og utfordringer innen mat og miljø, 5.-7. mai. 2008, Arena Hotell, 
Lillestrøm. 
Seventh International Symposium on Invasive Salmonelloses, 25.-28. januar, Kenya, 
2009.   
 
SAK 9/08 Nytt fra sekretariatet      
Ingen  
SAK 10/07 Eventuelt 
 
Georg Kapperud orienterte om Folkehelseinstituttes rapport med tittelen: Blir vi syke 
av norsk kjøtt. Videre ble rapporten: ”Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og 
smittespredning –kjøtt og kjøttprodukter fra storfe, småfe, svin og fjørfe”, utarbeidet 
av Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet diskutert. Denne rapporten var et 
oppdrag fra Norges forskningsråd og Statens landbruksforvaltning. 
Faggruppen mener at slike oppdrag egentlig bør sendes til uavhengige organer slik 
som VKM. Faggruppen vil gjennom et brev formidle det til Norges forskningsråd.     
 
SAK 11 Nye møtedatoer 
12. og 13. juni, Tromsø. 
 


