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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM,
torsdag 11. januar 2008
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Espen Rimstad (møteleder), Bjørn-Tore Lunestad, E. Arne Høiby, Georg Kapperud,
Jørgen Lassen, Truls Nesbakken, Karin Nygård, Lucy Robertson, Michael Tranulis
Fra Mattilsynet: Bjørn Gondrosen fra kl. 12:30 – 14:00.
Forfall: Ørjan Olsvik, Kirsti Vainio og Morten Tryland fra kl. 12:00 – 14:30.
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent)
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SAK 1/08
Velkommen, forfall og habilitet
Koordinator for faggruppen, Siamak Yazdankhah, ønsket velkommen til det første
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, dagsordenen eller til protokollen fra forrige
faggruppemøte, 26.10.07.
SAK 3/08 Mattilsyntes nytte av faggruppens risikovurderinger
Bjørn Gondrosen deltok på møtet på vegne av Mattilsynet. På forhånd hadde Siamak
Yazdankhah laget en tabell over risikovurderinger som faggruppen hadde laget siden
2004. Denne tabellen var distribuert blant de saksbehandlerne som hadde bestilt de
aktuelle risikovurderingene, i Mattilsynet. Saksbehandlerne svarte på spørsmål om
hva vurderingene ble benyttet til og hvilken nytte Mattilsynet hadde av dem.
Nyttigheten ble gradert fra + til ++++.
Mattilsynet bruker hovedsakelig risikovurderingene våre til beredskapsplanlegging,
utvikle nasjonalt regelverk, gi råd til forbrukerne, utvikle veiledning for produsenter
eller å gå i dialog med EFSA/EU-kommisjonen. Når det gjelder nyttighet, ble de aller
fleste av vurderingene gradert +++/++++.
Interaksjonen mellom Mattilsynet og VKM, spesielt i startfasen av bestillingen ble
understreket. Strukturen og valg av språk (norsk eller engelsk) til risikovurderingene
vil være avhengig av hva disse vurderingene skal brukes til.
SAK 4/08 Strategisk plan 2008 for faggruppe for hygiene og smittestoffer
Faggruppen diskuterte utkastet til strategisk plan for FG1. Planen var utarbeidet av
sekretariatet og sendt til medlemmer i FG1 i forveien.
Siamak Yazdankhah og Espen Rimstad jobber videre med planen. Saken vil bli
diskutert på neste hovedkomitemøte.
SAK 5/08 Saker fra møtet i hovedkomiteen
Det europeiske mattrygghetsorganet EFSA feiret sitt femårsjubileum, den 20.-21.
november. I den forbindelse ble det avholdt to større konferanser i Brussel - et
vitenskapelig forum og et toppmøte for beslutningstakere fra EUs medlemsland, EUinstitusjoner og internasjonale organisasjoner. Fra VKM deltok hovedkomiteen og
sekretariatet. Espen Rimstad orienterte kort om dette møtet.

SAK 6/08
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen
Oppdrag som skal behandles på møtet
Ingen
Status for øvrige saker i faggruppen
Salmonella diarizonae i kjøttkjeden i Norge – konsekvenser for dyr og mennesker
07/111
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Truls Nesbakken, som er leder av ad hoc-gruppen, presenterte saken. Mattilsynet
ved Kjell Hauge vil delta på ad hoc-gruppens neste møte for å diskutere mandatet
nærmere. Gruppen har hatt to møter hittil og neste ad hoc-møte avholdes den 01.
februar.
Risikovurdering av import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske
krydderurter og bladgrønnsaker fra Sør-Øst Asia 07/111
Jørgen Lassen, som er leder av gruppen, presenterte saken kort. Bakgrunnen for
bestillingen var at Mattilsynet fant en rekke funn av Salmonella og høye nivået av E.
coli i krydderurter og bladgrønnsaker, importert fra Sør-Øst Asia. Ad hoc-gruppen
hadde to møter hittil. Neste møte avholdes den 08. februar.
Probiotika til sykehuspasienter 07/112
Jørgen Lassen, som er medlem av gruppen, presenterte saken kort. Ad hoc-gruppen
har ikke hatt møte siden oktober, derfor var statusen som nevnt i forrige protokoll til
FG1 (26.10.07).
Ad hoc-gruppen har hatt to møter hittil. Neste møte i gruppen avholdes den 23.
januar 2008.
Risikovurdering: Import og samhandel 07/019
Siamak Yazdankhah orienterte kort om saken. Statusen er ikke endret siden forrige
protokoll til FG1 (26.10.07).
SAK 7/08 selvinitierte saker
Parasitter i vann
Lucy Robertson som er leder av en ad hoc-gruppe, presenterte sitt forslag for å
initiere denne risikovurderingen. Flere aktuelle kandidater ble nevnt som deltakere i
ad hoc-gruppen. Forslaget vil legges fram for Mattilsynet for eventuelle bestillinger.
Trygg mat til sykehuspasienter
På forrige faggruppemøte (26.10.07) ble Karin Nygård valgt for å lage et forslag for å
initiere en risikovurdering. Den 7. desember innkalte Helse- og
Omsorgsdepartementet (HOD), Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Sosial- og
helsedirektoratet til et møte for å diskutere rådgiving til sykehusene. Dette uavhengig
av VKM. I møtet ble det vedtatt at Sosial- og helsedirektoratet skulle følge opp dette
videre med Mattilsynet og FHI.
Faggruppen kom fram til at det ikke var nødvendig å initiere en risikovurdering om
denne saken.
Nisje-, småskala- og økologisk -matproduksjon
Faggruppen kom fram til at en risikovurdering om denne saken vil bli veldig
omfattende. En eventuell risikovurdering bør handle om et bestemt produkt enn om
produksjonsveier. Sekretariatet vil spørre Mattilsynet hvilke(t) produkt(er) vil være
aktuelle. Deretter vil sekretariatet, sammen med faggruppelederen, lage forslag til
risikovurdering som sendes til Mattilsynet.
SAK 8/08 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende
Ingen

3

08/103-1
SAK 9/8Saker til hovedkomiteen
Ingen
SAK 10/09 Møter o. a. av felles interesse
Future challenges to Microbial Food Safety, Nederland 09. -12. juni 2008. Både Truls
Nesbakken og eventuelt Jørgen Lassen fra faggruppen er interessert i å delta på
denne konferansen.
SAK 11/08 Nytt fra sekretariatet
Danica Grahek-Ogden begynte som ny koordinator for hovedkomiteen har 1. januar
2008.
SAK 12/07 Eventuelt
Jørgen Lassen tok opp en sak som egentlig var behandlet i faggruppe 2:
plantevernmidler. Det gjaldt biologisk bekjempelse av nematoder ved hjelp av et
preparat som blant annet innholder bakterien Morexella. Han mente at den saken
burde ha vært behandlet i faggruppen for hygiene og smittestoffer. Siamak
Yazdankhah følger opp saken i sekretariatet.
SAK 13 Nye møtedatoer
Forslag til nye møtedatoer i 2008:
April. 08,
19.06.08,
08.09.08,
19.11.08.
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