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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM,
torsdag 24. august 2006
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Hilde Kruse (møteleder), Bjørn-Tore Lunestad, Espen Rimstad, Lucy Robertsen,
Eystein Skjerve, Sigve Håvarstein, Jørgen Lassen, Truls Nesbakken
Forfall: Georg Kapperud, Yngvild Wasteson
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent)
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SAK 1/06
Velkommen, frafall og habilitet
Leder for faggruppen, Hilde Kruse, ønsket velkommen til det tredje møtet i 2006 i
faggruppen for hygiene og smittestoffer.
Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle behandles på møtet.
SAK 2/06 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Det var ingen kommentarer til innkallingen, dagsordenen eller til protokollen fra
forrige møte 13.01.06. Koordinator nevnte at det skal avholdes en ny nasjonal
kostholdsundersøkelse og Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet
om å diskutere spørsmål angående valg av metodikk som skal brukes i denne
undersøkelsen. Saken ble tatt opp under pkt. 10 (”Eventuelt”).
SAK 3/06 Saker fra møtet i hovedkomitéen
Faggruppeleder orienterte fra det forrige møtet i hovedkomiteen den 23.05.06, om:
foredraget etikk og mat, bruk av TTC-prinsippet i VKMs arbeid, risikovurdering
vedrørende sukker og søtstoff, samvirkende toksiske effekter av stoffer i blanding,
utvikling av generelle eksponeringsmodellverktøy, saksbehandlingsrutiner for VKM,
VKMs roller i krisesituasjoner og retningslinjer for publisering av VKMs
risikovurderinger.
SAK 4/06 Mal for risikovurdering
Mal for mikrobiell risikovurdering som var utarbeidet av koordinator i sekretariatet, ble
diskutert. Forslag til forbedring av malen blir innarbeidet, og dokumentet vil bli sendt
til alle medlemmer i faggruppen for gjennomsyn.
Sak 5/06
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Salmonellabakterier i fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse i forhold til animalske
fôrmidler og bruk til fiskefôr og fôr til landdyr (104/04) ble offentliggjort og sendt til
Mattilsynet den 22. mai 2006. Mattilsynet i en rapport på sin hjemmeside, nevner
blant annet at VKMs risikovurdering av Salmonella i fôr gir et godt grunnlag for å
vurdere behovet for en regelverksendring på nytt med hensyn til krav ved forekomst
av Salmonella i fôrvarer til fisk, matproduserende dyr på land og selskapsdyr.
Risikovurdering knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin
(05/106) ble offentliggjort og sendt til Mattilsynet den 10. mai. Mattilsynet nevner
blant annet at ”?siden VKMs rapport anser de ulike risikoaspektene som lave, er det
grunnlag for å gå videre med utvikling av produktet og produksjonsprosessen”.
Introduksjon av aviært influenza A virus (H5N1) til Norge (05/109)
Espen Rimstad orienterte om saken. VKM har i samråd med Mattilsynet bestemte
seg for å oppdatere VKMs tidligere uttalelse, slik at den omfatter risikoen for
introduksjon til Norge i 2007. Utkast til den oppdaterte risikovurderingen vil
utarbeides av den samme ad hoc-gruppen som utarbeidet den opprinnelige
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vurderingen. Utkastet vil legges frem for VKMs hovedkomité for endelig uttalelse i
desember 2006.
Oppdrag som behandles på møtet
Ingen
Status for øvrige saker i faggruppen
Risikovurdering av Shigatoxin-produserende E. coli (STEC) i spekepølse
FG1 har utpekt medlemmer til å sitte i en ad hoc-gruppe, som skal skrive et utkast til
vurdering for videre behandling i faggruppen. Medlemmene av ad hoc-gruppen er:
Eystein Skjerve, FG1, Norges veterinærhøyskole (NVH) (leder av ad hoc-gruppen),
Truls Nesbakken, FG1, NVH, Karin Nygård, folkehelseinstituttet, Anne Margrethe
Urdahl, Veterinærinstituttet, Hans Blom, Matforsk, Viggo Hasseltvedt, Sykehuset
Innlandet HF og Yngvild Wasteson, FG1, NVH. Andre møte i ad hoc-gruppen holdes
den 30.08 med representanter fra Mattilsynet tilstedet. Mandatet for risikovurderingen
drøftes på møtet. Mandatet sendes til medlemmer i faggruppen for kommentarer.
Utvikling av generelle eksponeringsverktøy (05/503)
Eystein Skjerve orienterte kort om saken. Ad hoc-gruppen hadde henvendt seg til alle
faggruppene i VKM for å besvare en rekke spørsmål. Besvarelsene fra faggruppene
foreligger i et dokument. Det arrangeres et seminar i to dager for medlemmer i VKM,
den 6. og 7. november 2006. Kurset vil bli arrangert i Folkehelseinstituttets lokaler på
Lindern i Oslo. Påmelding til Beate Folgerø.
Egeninitiering av risikovurderinger for FG1
Faggruppen pekte på følgende område med behov for risikovurderinger på nasjonalt
plan:
a. Toxoplasma i matkjeden (ansvar Eystein Skjerve)
b. Salmonella diarizonae hos småfe (ansvar Truls Nesbakken)
c. Matbårne patogener i krydder (ansvar Jørgen Lassen)
d. Norovirus i bær (ansvar Espen Rimstad)
De ansvarlige skal i samarbeid med koordinator utarbeide begrunnelse for behovet
for risikovurderinger i disse sakene. Forslagene med begrunnelsene vil bli forelagt
Mattilsynet for vurdering.
SAK 6/06 Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende
Bruk av treshold of toxicological concern”-prinsippet for risikovurderinger i VKMs
faggrupper
Hilde orienterte kort om rapporten. Ad hoc-gruppen som har utarbeidet dokumentet,
anbefalte at dokumentet kan brukes som bakgrunnsinformasjon og basis for videre
diskusjoner i faggruppene i VKM. Dette for å se om, og hvordan, TTC-prinsippet kan
være nyttig i risikovurdering innen ulike områdene som dekkes av VKM. FG1 mener
at metoden kan være relevant for visse problemstillinger i FG1, men man må
diskutere videre og finne en pragmatisk tilnærming før metoden tas i bruk innen dette
fagfeltet. Eystein vil se nærmere på dette I forbindelse med sak 05/503 over.
SAK 7/06 Saker til hovedkomiteen
Det ble foreslått at hovedkomiteen setter kriterier for sammensetning av faggruppene
for reoppnevning av komitémedlemmer. Reoppnevningen finner sted våren 2007.
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SAK 8/06 Møter o. a. av felles interesse
Kurs om kvantitative metoder for risikovurdering for VKM, november 2006-Oslo
Nordisk seminar om “Viltlevende dyr og fugler som årsak til zoonoser”, Trondheim,
18.-19. september 2006

SAK 8/06 Nytt fra sekretariatet
Evaluering av VKM
Siamak Yazdankhah orienterte kort om status. Statskonsult skal, etter oppdrag fra
Helse og omsorgs- departement, utføre evalueringen. Rapporten vil foreligge innen
1. november.
SAK 9/05 Eventuelt
Valg av metode for ny kostholdsundersøkelse 05/003
Det skal avholdes en ny nasjonal kostholdsundersøkelse og Mattilsynet har bedt
Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å diskutere spørsmål angående valg av den
metodikk som skal brukes i undersøkelse blant voksne (NORKOST 3). Det er
ønskelig at spørsmålene fra Mattilsynet blir diskutert i de faggruppene i VKM som vil
kunne ha bruk for data fra slike kostholdsundersøkelser.
Kommentarer fra alle faggruppene vil da samles og videreformidles til Mattilsynet
innen 1.november 2006. Fra faggruppe 1 vil Jørgen Lassen og Georg Kapperud
gjennomgå de aktuelle dokumenter fra Sekretariatet og Mattilsynet, og vil så komme
med kommentarer på vegne av FG1.
SAK 10/05 Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte: Torsdag 23.11, 12-18, med påfølgende ”julebordsmiddag” på
Matfinken kl. 18.30.

