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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM,
mandag 23. mai 2007
Deltakere:
Espen Rimstad (leder), E. Arne Høiby, Michael Tranulis, Karin Nygård, Lucy
Robertson, Truls Nesbakken, Kjersti Vainio, Ørjan Olsvik, Morten Tryland,

Forfall: Bjørn-Tore Lunestad, Georg Kapperud, Jørgen Lassen
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent)
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SAK 1/07
Velkommen, forfall og habilitet
Faggruppeleder, Espen Rimstad, og direktør for sekretariatet, Kirstin Færden, ønsket
velkommen til det første møtet i Faggruppen for hygiene og smittestoffer i ny komité.
Etter presentasjonen av medlemmene i faggruppen, ble det foretatt en gjennomgang
av prinsipper rundt habilitet og godtgjøring. Alle medlemmer ble bedt om å levere inn
og oppdatere sine cv’er (kortversjon), som vil legges ut på VKMs hjemmeside.
Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.
SAK 2/07 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsordenen.
Ingen kommentarer til protokollen fra forrige faggruppemøte, 05.03.07.

SAK 3/07 Saker fra møtet i hovedkomiteen
Espen Rimstad orienterte kort om saker fra møtet i hovedkomiteen den 06.03.07.
Blant disse sakene ble erfaringsoppsummering VKM 2004-2007 og råd til neste VKM
nevnt. Medlemmer i faggruppe 1 diskuterte sine erfaringer når det gjelder deltakelse i
ad hoc-grupper. For at arbeidet ikke skal være belastende og for krevende, er det
behov for noen retningslinjer. Arne Høiby og Siamak Yazdankhah lager et notat
angående arbeidsform i ad hoc-grupper og dette notatet vil bli diskutert på neste
faggruppemøte.
SAK 4/07
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte.
Qualified Presumption of Safety (QPS)-07/108
European Food Safety Authority hadde spurt Norge, via VKM, om å kommentere
EFSAs rapport om QPS. Det ble laget et notat i faggruppen som ble sendt til EFSA i
mars 2007. EFSAs arbeidsgruppe angående saken hadde møte den 27. april. Vi fikk
melding fra arbeidsgruppen om at alle innkommende kommentarer, inkludert vårt
notat, ville bli diskutert på møtet.
System for utbruddsoppklaring i Norge/ Krav om kompetanseoppbygging for
utbruddsoppklaring 07/109
Bakgrunnen for opprettelsen av komiteen var at Helse- og omsorgsdepartementet,
Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet bestemte at det
skulle opprettes en tverretatlig innsatsgruppe ved Folkehelseinstituttet, for å sikre god
koordinering, samhandling og kvalitetssikring under etterforskningen av matbårne
utbrudd, slik at svakhetene fra E. coli-saken ikke skulle gjentas. Faggruppe for
hygiene og smittestoffer utarbeidet i sitt forrige faggruppemøte 05.03.07 et notat som
var tenkt sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Siden notatet skulle
sendes til HOD på vegne av VKM, foreslo lederen for VKM, Åshild Krogdahl, at
innholdet i notatet heller kunne diskuteres med HOD i et møte. På vegne av
faggruppe 1 vil derfor Espen Rimstad diskutere saken på neste møte i
hovedkomiteen den 18.06.07.

SAK 4/07
Oppdrag som skal behandles i faggruppen
Risikovurdering: tarmpatogene bakterier i krydder 06/104
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Siden Jørgen Lassen, som ledet ad hoc-gruppen hadde meldt forfall, presenterte
Siamak Yazdankhah saken på møtet. Medlemmene i faggruppen hadde noen
kommentarer som vil bli videreformidlet til lederen av ad hoc-gruppen. Faggruppen
foreslo å behandle saken på neste faggruppemøte i september.
Status for øvrige saker
Lactobacillus GG som tilsetning i barnemat 04/712
Ragnhild Halvorsen som leder ad hoc-gruppen, presenterte saken. Basert på
risikovurderingen fra VKM, bestemte Mattilsynet i desember 2006, å ikke tillate
markedsføring av produktet med navnet Nutramigen 1 og 2 i Norge. Denne
beslutningen ble innklaget av produsenten. Den nye risikovurderingen er i hovedsak
gjennomgang av tilsendt litteratur samt publiserte artikler og rapporter av nyere dato.
Neste ad hoc-møte er 30.05.07 og rapporten oversendes Mattilsynet den 15. 06.07.
Risikovurdering: import og samhandel 07/006
I forbindelse med den økte importen av næringsmidler fra 3. land og samhandelen
med EU, har Mattilsynet kommet fram til at det er behov for å få foretatt en større,
helhetlig risikovurdering av mattryggheten i lys av dette. Hensikten med
risikovurderingen er å gi Mattilsynet et godt grunnlag for å bestemme hva slags type
tilsyn som skal føres på dette området i fremtiden, slik at man får en risikobasert
målrettet kontroll. Det ble holdt et møte mellom Mattilsynet og VKM (sekretariatet)
den 08.05.07. I referatet fra møtet presiserte at det var enighet om at det er
nødvendig med et forprosjekt før det er mulig å konkretisere spørsmålene til en
risikovurdering. Forprosjektet kan ha form av en risikoprofil med beskrivelse av
situasjonen og de forskjellige handlingsalternativene. På bakgrunn av risikoprofilen
kan man bestemme om det er aktuelt å gå i dybden med en eller flere
risikovurderinger.
Egeninitiering av risikovurderinger
Bær som smittekilde for enteriske virus (ansvarlig; Espen Rimstad) Salmonella
diarizonae hos småfe i Norge (ansvarlig; Truls Nesbakken), og Toxoplasma gondii i
matkjeden (ansvarlig; Lucy Robertson). For alle tre sakene er sekretariatet fortsatt i
dialog med Mattilsynet for eventuelle bestillinger. Både Salmonella diarizonae hos
småfe, og Toxoplasma gondii i matkjeden står blant de risikovurderingene som
Mattilsynet, seksjon for hygiene og kjøtthygiene planlegger å bestille fra VKM.
SAK 5 Bluetongue situasjonen i Europa
Arbeidsgruppen i EFSA vedrørende dyresykdommen Bluetongue hadde møte den
19.04.07 i Brussel. Fra VKM deltok Espen Rimstad. Han orienterte kort om møtet og
situasjonen i Europa.
SAK 6- Saker til hovedkomiteen
Faggruppe for hygiene og smittestoffer utarbeidet i sitt forrige faggruppemøte
05.03.07 et notat som var tenkt sendt til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
Siden dette notatet ikke ble sendt til HOD, av årsaker nevnt i sak 4/07 i dette
referatet, ønsker medlemmer i faggruppen å ta det opp på neste hovedkomitemøte.

SAK 7- Møter o. a. av felles interesse
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Kurs i risikovurdering (en uke) i august 2007. Kurset er etablert i samarbeid mellom
Norges veterinærhøgskole, Veterinærinstituttet og Vitenskapskomiteen for
Mattrygghet.
SAK 8- Nytt fra sekretariatet
Tirsdag 19. juni holder VKM et åpent seminar om utfordringer og erfaringer med
risikoanalyse. Etter seminaret vil det bli arrangert en oppstartsmarkering for alle
medlemmer av VKM.
SAK 9- Eventuelt
FAO, WHO og OIE søker kandidater med bakgrunn innen antimikrobiell resistens i
human og veterinærmedisin for å delta i et møte i Roma 17.-21. september. Både
Arne Høiby og Ørjan Olsvik fra FG1 er kandidater med bakgrunn i de aktuelle
områdene. Begge kandidater lager en CV og kort presentasjon om seg selv.
Sekretariatet sørger for å formidle informasjonen til de ansvarlige som holder møtet.
SAK 10- Nye møtedatoer
Mandag 3. september 2007 i Tromsø, og siste møte i 2007; medio november.
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