Protokoll fra det andre møte i faggruppen for hygiene og
smittestoffer i VKM, fredag 24. september 2004, kl. 10.00-14.00
Deltakere
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Hilde Kruse (møteleder), Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Bjørn-Tore Lunestad,
Lucy Robertsen, Truls Nesbakken, Eystein Skjerve, Yngvild Wasteson.
Fravær: Espen Rimstad, Leif-Sigve Håvardstein
Fra sekretariatet til VKM
Siamak Yazdankhah; referent

1/04 Velkommen, forfall og habilitet
Leder for faggruppen, Hilde Kruse, ønsket velkommen til det 2. møtet i faggruppen
for hygiene og smittestoffer.
Alle i gruppen var til stede bortsett fra Espen Rimstad (samt Håvardstein som har
permisjon frem til sommeren 2005).
Skjemaer og veiledning i forbindelse med habilitetserklæring er fortsatt under
utarbeiding i sekretariatet. Ingen meldte seg inhabile for behandling av aktuelle saker
på dagsorden.
2/04 Godkjenning og dagsorden
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.
3/04 Oppfølging av saker fra forrige møte
Satsingsbehov (04/006-1) og Forslag til prioritering av FoU innen smittestoffer (04/0062)

Hovedkomitéen i VKM har bedt faggruppene om å peke på områder der det er
særlige kunnskapsmangler, og der det er spesielt viktig at det igangsettes forskning.
Faggruppen mener at i tillegg til forskningsdata, gir data fra overvåking og
monitorering av sykdommer og agens gjennom hele næringskjeden et viktig grunnlag
som kan benyttes i risikovurderinger.
Notatet Forslag til prioritering innen smittestoffer, som ble utarbeidet av SNTs
vitenskapskomité, smittestoffgruppen, i 2003, peker på kommende utfordringer,
behov for forskning og kunnskapshull innen området hygiene og smittestoffer.
Sekretariatet supplerer notatet med aktuelle nettlenker.
Faggruppen har ikke vurdert hvilke utredninger i forbindelse med risikovurderinger
som det kan være behov for å sette ut på oppdrag hos fagmiljøene. Faggruppen er
ikke tilstrekkelig kjent med bestemmelser for konkurraseutsetting og anbud.
Det ikke er behov for å utarbeide en oversikt over hvilke fagmiljøer som har
forskningsaktiviteter på områdene som faller innenfor faggruppens mandat ettersom
slik informasjon til enhver tid er tilgjengelig på nettet. Sekretariatet kan utarbeide
oversikt hvis det likevel anser at det er behov. Faggruppen pekte på følgende
område med behov for risikovurderinger på nasjonalt plan:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Toxoplasma i kjøttkjeden, inkl. vilt
Salmonella diarizonae hos småfe
Yersinia i kjøttkjeden
Salmonella spp. fiskefôr
Salmonella spp. i soya
Smittestoff i krydder
Smittestoff i grønnsaker/frukt
Prioritering av tilsynsområder (Risikobasert tilsyn).

I første omgang foreslår faggruppen å priotere punktene a, c og d. Faggruppen skal
utarbeide begrunnelse for behovet for risikovurderinger for Toxoplasma i kjøttkjeden
(ansvar Eystein Skjerve), Salmonella sp. i fiskefôr (ansvar Bjørn-Tore Lunestad), og
Yersinia i kjøttkjeden (ansvar Truls Nesbakken) innen 01.10.04. Forslagene med
begrunnelsene vil bli forelagt Mattilsynet. Faggruppen vil be Hovedkomiteen om å
presisere så vel innhold som format og omfang av de svarene faggruppene er bedt
om å gi når det gjelder satsningsbehov, forskningsbehov, behov for kunnskap,
kommende utfordringer, samt oversikt over kompetanse, - for å sikre en felles
forståelse og ensartet besvarelse.
Supplering av kompetanse i faggruppen (04/010-1)

Prosessen med eventuell supplering av kompetanse i de enkelte faggruppene er i
gang. Faggruppen for hygiene og smittestoffer mener å inneha nødvendig
kompetanse i forhold til mandat og oppgaver, med unntak av kompetanse innen
Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE). Ved eventuell supplering av
kompetanse, ville det være en fordel om vedkommende også har kompetanse innen
risikovurdering.
Kurs i Risikoanalyse (07/007-2)

Hilde Kruse orienterte om at saken var tatt opp i hovedkomitéen den 23.09.04.
Hovedkomitéen har nedsatt en arbeidsgruppe for å arrangere et kurs i riskoanalyse
med internasjonale foredragsholdere. Kurset vil bli holdt i første kvartal, 2005.
Faggruppen ønsket foredrag innen risikokommunikasjon.
4 saker til behandling i faggruppen (04/406)
Bruk av triklosan i kosmetiske produkter (04/406)

Mattilsynet har bedt om en oppdatert vurdering av risikoen for utvikling av resistens i
patogene bakterier som følge av bruk av triklosan i kosmetikk og
kroppspleieprodukter.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av personer fra Faggruppen for
smittestoffer og hygiene, ekstern ekspertise og en person fra Faggruppen for
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Den toksikologiske delen av
risikovurderingen på triklosan skal utføres i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma,
matemballasje og kosmetikk. Sekretariatet har tatt kontakt med EFSA for å få tilgang
til bakgrunnsdokumentasjonen til en opinion fra Scientific Committee for Food (SCF)
fra år 2000, vedrørende bruk av triklosan i kontakt med næringsmidler. Det
utarbeides et felles dokument fra VKM i triklosansaken. Videre ble det vurdert som
relevant å inkludere også det økotoksikologiske aspektet i risikovurderingen.
Sekretariatet har i den sammenheng tatt kontakt med Norsk institutt for
vannforskning (NIVA), som tidligere har gjort en slik vurdering på oppdrag for Statens
forurensningstilsyn (SFT). Dette er også avklart med Mattilsynet. Saken sto også på
agendaen for Hovedkomitéens møte den 23. september.

Faggruppen har vurdert det foreliggende dokumentet, og hadde blant annet en
kommentar om effekten av triklosan-rester i avløpsvann og utvikling av resistens hos
miljøbakterier. Faggruppen gis anledning til å komme med spesifikke kommentarer
til utkastet innen 4. okt. 2004. Saken betraktes deretter å være ferdigbehandlet fra
Fagruppe 1 sin side. På møtet i hovedkomitéen (HK) den 23. september
ble betydningen av
at Mattilsynet
har
den
riktige
kontakten
med
forurensningsmyndighetene i denne saken understreket. Det endelige dokumentet
skal godkjennes i HK. Det tas sikte på at et forslag vil forelegges HK på deres neste
møte 23. nov. 2004.
5 Distribusjon av informasjon/saker til faggruppen
Det er ikke nødvendig å sende informasjon (f. eks risikovurderinger fra EFSA) til
faggruppemedlemmer. Dersom det sendes slike e-poster, skal disse merkes det med
INFO. Faggruppen foreslo at slik informasjon legges ut på nettet når hjemmesiden til
VKM er på plass.
6 Beredskap og overvåkingsdata (04/100-1)
Vitenskapskomitéens rolle i beredskap overfor sykdomsutbrudd og krisesituasjoner
og bruk av humane overvåkingsdata i risikovurderingen ble foreslått som mulige
tema for fremtidige faglige foredrag på møtene i faggruppen. Faggruppen var enig i
at dette var aktuelle tema, og at de kunne representere starten på en møteserie med
relevante tema av felles interesse. I første omgang vil Faggruppen invitere
avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, for å holde et foredrag
om de to førstnevnte sakene.
7 Eventuelt
Ingen saker.
8 /04 Nye møtedatoer
Uke 2, torsdag 13. januar 2005, kl. 13.00-17:00. Etter møtet tas det sikte på en fellesmiddag for faggruppen på en restaurant i Oslo.

