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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM,
mandag 05. mars 2007
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Espen Rimstad (møteleder), Sigve Håvarstein, Bjørn-Tore Lunestad, Eystein Skjerve,
Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Lucy Robertson, Truls Nesbakken, Yngvild
Wasteson
Forfall: ingen
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent)
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SAK 1/07
Velkommen, forfall og habilitet
Fungerende faggruppeleder, Espen Rimstad, ønsket velkommen til det første møtet i
2007 i faggruppen for hygiene og smittestoffer.
Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.
SAK 2/07 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsordenen.
Det var to kommentarer til protokollen fra forrige faggruppemøte, 18.01.07.
Under sak 5/07, status for øvrige saker i faggruppen, triklosan i kosmetiske
produkter-resistensspørsmål; riktig dato når rapporten skulle foreligge Europakommisjonen, var 05.03.07. Under sak 11/07 nye møtedatoer: 05.03.07 var mandag
og ikke torsdag.
SAK 4/06 Saker av interesse for faggruppe 1
Matsmittekomiteen (”Matkripos”)
Georg Kapperud orienterte om arbeidet forut for opprettelse av Matsmittekomiteen.
Bakgrunnen for opprettelse av komiteen var at Helse- og omsorgsdepartementet,
Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri og kystdepartementet bestemte at det
skal 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 gjentas. På bakgrunn av dette
utarbeidet faggruppe for hygiene og smittestoffer et notat som vil bli forelagt Helseog omsorgsdepartementet. I notatet står blant annet følgende:
”Faggruppen vil be om at mandatet for den nye komitéen utarbeides slik at dens
plass, ansvar og virksomhet i forhold til dagens aktuelle strukturer blir klart og entydig
presisert og slik at muligheten for en økt byråkratisering av det aktuelle arbeidet
unngås. Videre vil Faggruppen sette pris på om den nye komitéens evne til å innfri
sitt formål om å effektivisere dagens system med arbeid omkring
næringsmiddelbårne utbrudd blir sannsynliggjort.”

SAK 4/07
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Risikovurdering av Shigatoxin-produserende E. coli (STEC) i spekepølse 06/106
Vurderingen ble oversendt til Mattilsynet den 01.03.07. Eystein Skjerve som ledet
arbeidet, presenterte rapporten og konklusjoner som gruppen kom med. Arbeidet
med rapporten ble krevende og tok lengre tid enn vi beregnet. Faggruppen diskuterte
hvordan man kan bruke erfaringene fra ad hoc-gruppen for fremtidig arbeid.
Triklosan i kosmetiske produkter - resistensspørsmål 07/103
Rapporten ble tilsendt til Mattilsynet 01.03.07. Bjørn-Tore Lunestad, som ledet
gruppen presenterte rapporten. Etter planen skulle rapporten forlegges for
Europakommisjonens den 05.03.07.
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Kommentar til rapport fra den franske vitenskapskomiteen Afssa vedrørende
skrapesyke 07/106
Espen Rimstad, som ledet ad hoc-gruppen, presenterte arbeidet. Bakgrunnen for
denne hastesaken fra Mattilsynet var at den franske vitenskapskomiteen Afssa har
laget en rapport vedrørende skrapesyke. Rapporten ble fremlagt på et
arbeidsgruppemøte om TSE i Brussel den 22.01.07. I rapporten stilles det blant
annet spørsmål ved påliteligheten til tester som skiller BSE fra andre TSE hos småfe
og om det er noen fare for smitte til menneske ved å tillate slakt av småfe fra flokker
med skrapesyke. Europakommisjonen har sendt rapporten til EFSA for kommentarer.
Mattilsynet ba VKM den 24.01.07 om å kommentere Afssa sin rapport, og da i første
rekke forholdene rundt atypisk skrapesyke. Rapporten ble tilsendt Mattilsynet den
14.02.07.
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk 07/104
Yngvild Wasteson, som ledet ad hoc-gruppen, presenterte rapportens konklusjon.
Den nye bestillingen fra Mattilsynet vil ha svar på hva risikoen er når det gjelder
konsum av kolostrum og upasteurisert melk fra utradisjonelle dyrearter (hoppe, sau,
rein m fl.). Rapporten ble oversendt Mattilsynet den 01.03.07.
Oppdrag som ble behandlet på møtet
Ingen
Status for øvrige saker i faggruppen
Risikovurdering: Tarmpatogene bakterier i krydder 06/104
Jørgen Lassen, som leder ad hoc-gruppen, orienterte om status i saken. På grunn av
mange saker i faggruppe 1, har det vært mindre tid til dette arbeidet. Neste og
muligens det siste møte i ad hoc-gruppen holdes den 14. mars.
Lactobacillus GG som tilsetning til barnemat 04/712
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
beslutning ble innklaget av produsenten. Mattilsynet har sendt denne klagen til VKM
og faggruppe 1 vil ha hovedansvaret for å besvare denne. Ad hoc-gruppen består av
Ragnhild Halvorsen, Merete Eggesbøe, Tore Midtvedt og fra faggruppe 1; Jørgen
Lassen. Første møte i ad hoc-gruppen holdes den 20.03.07.
Qualified Persumption of Safety (QPS) 07/108
European Food Safety Authority har spurt Norge, via VKM om å kommentere EFSAs
rapport om QPS. Fristen for å sende besvarelsen er 05.03. 07.
Siden Truls Nesbakken, som hadde ansvaret for å utforme et svar til EFSA, meldte at
han ikke hadde bakgrunn nok til å uttalelse seg om dette, sendte koordinator for
faggruppen en e-post til EFSA og ba om utsettelse av svar. Vi har fått mulighet for å
sende vår respons innen 16.03.07. Koordinator for faggruppen i samarbeid med Lucy
Robertson, laget et notat som ble diskutert på faggruppemøtet. Notatet sendes til alle
medlemmer i faggruppen for ytterligere kommentarer.
System for utbruddoppklaring i Norge 07/109
Eystein Skjerve hadde laget et notat som ble diskutert på møtet. Faggruppen ble enig
om at innholdet i notatet blir diskutert med Mattilsynet, før det arbeides med det i
faggruppen. Faggruppen mente at det har skjedd en reduksjon i
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kompetanseoppbygging for utbruddoppklaring i Norge de siste årene. Det ble også
foreslått at notatet bytter tittel til: Krav om kompetanseoppbygging for
utbruddoppklaring.

SAK 5/07 Evaluering av faggruppe 1 sine risikovurderinger
I forkant av faggruppemøtet sendte koordinator for faggruppen et notat;
Erfaringsoppsummering, faggruppe for hygiene og smittestoffer 2004-2007, som ble
diskutert på møtet. Alle medlemmer uttrykte at de 3 siste årene i faggruppen som
positive og lærerike. Faggruppen foreslår at fremtidige risikovurderinger å være korte
og konsise. Den nye faggruppen bør invitere Mattilsynet for å diskutere hvilke nytte
Mattilsynet har hatt av rapporter som ble laget i faggruppen. Notatet bør også
diskuteres i den nye faggruppen.

SAK 6 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende
Ingen
SAK 7-Saker til hovedkomiteen
Ingen
SAK 8- Møter o. a. av felles interesse
Ingen ble nevnt.
SAK 9- Nytt fra sekretariatet
Status - nyoppnevning av VKM-medlemmer
Koordinator orienterte om saken. Blant de søkerne som ville bli medlemmer i
faggruppe 1, har sekretariatet foreslått 11 personer til å bli med i neste periode 20072010. Listen er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet for endelig innstilling.
Reoppnevningen av medlemmene skjer 01.04.07.

SAK 10- Eventuelt
Ingen
SAK 11- Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte holdes når reoppnevning av komitémedlemmer finner sted.
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