
Protokoll fra første møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer i 
VKM, onsdag 18. august, 2004, kl. 10.00-14.00 
 
 
Deltakere 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Hilde Kruse (møteleder), Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Bjørn-Tore Lunnestad, 
Lucy Robertsen, Truls Nesbakken, Espen Rimstad. 
Fravær: Eystein Skjerve, Yngvild Wasteson 
 
Fra faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk:  
Kristine Naterstad (agenda pkt. 6/04A). 
 
Fra sekretariatet til VKM 
Kirstin Færden (agenda pkt. 4/04), Bente Mangschou (agenda pkt. 1-5/04), Tor 
Øystein Fotland (agenda pkt. 6), Siamak Yazdankhah; referent  
 
 
 
1/04 Velkommen
Leder for faggruppen, Hilde Kruse, ønsket velkommen til det første møtet i 
faggruppen for hygiene og smittestoffer (faggruppe 1). 
 
2/04 Presentasjoner
Faggruppemedlemmene presenterte seg. Sekretariatet opplyste at det vil bli 
opprettet en egen hjemmeside for VKM, med en kort presentasjon av medlemmene 
og deres faglige kompetanse. 
 
3/04 Mandat, vedtekter og roller
Møteleder gjennomgikk mandat for VKM. For å sikre uavhengige vitenskapelige 
risikovurderinger for Mattilsynet, ble det presisert at medlemmene i faggruppen 
representerer seg selv som ekspert og ikke sine respektive institusjoner. 
Faggruppemedlemmene er pliktige til å informere faggruppelederen i saker de føler 
seg inhabile. Sekretariatet utarbeider et habilitetsskjema. 
  
Møteleder refererte kort det utdelte bakgrunnsmaterialet.  
Viktigheten av rollefordeling, blant annet skillet mellom sekretariatet og faggruppen, 
ble tatt opp. Rolleavklaring og rollefordeling vil være en sak som hovedkomitéen i 
VKM skal arbeide med fremover.   
Det ble foreslått at hovedkomitéen diskuterer hvordan sekretariatet og faggruppen 
skal håndtere utkast til rapporter fra VKM, blant annet når det gjelder å innhente 
kommentarer fra eksterne eksperter. Sekretariatet informerte om at medlemmene i 
VKM vil få tilbud om et kurs i risikoanalyse, slik at alle medlemmene får en felles 
begrepsforståelse. Dette vil forhåpentligvis finne sted i løpet av høsten. Det vil også 
bli gitt tilbud om et kurs i mediehåndtering og risikokommunikasjon. Dette vil finne 
sted i løpet av våren 2005. 
Sekretariatet arbeider med å få arrangert et kurs i kritisk litteraturgjennomgang i regi 
av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ved Sosial- og helsedirektoratet.    
 
Espen Rimstad ble valgt som nestleder for faggruppen for hele 3-års-perioden. 



 
 
4/04 Status for sekretariatet og komitéen 
Sekretariatet redegjorde for prosessen rundt oppnevnelsen av komitéen og 
bemanningssituasjonen i sekretariatet. Faggruppen ble bedt om å vurdere behov for 
eventuelle suppleringer av kompetanse på fagområder som gruppen skal dekke. Det 
ble nevnt at faggruppen dekker de alle fleste områder innen hygiene og smittestoffer, 
men at det kan bli behov for mer kompetanse innen Transmissible Spongiform 
Encephalopathy (TSE). 
 
5/04 Avgrensning av saksområdet, samarbeidsformer og arbeidsområder    
Sekretariatet la fram et diskusjonsnotat med foreløpige forslag til prinsipper og rutiner 
for samarbeid mellom vitenskapskomitéen og sekretariatet. Temaer som 
møtehyppighet, saksgang, tidsfrister, offentlighet, mediekommunikasjon og valg av 
nestleder, skal diskuteres i alle faggruppene for å komme fram til hensiktsmessige og 
egnede former. 
 
 
 
Avgrensing 
Fagruppe for hygiene og smittestoffer vil hovedsakelig dekke folkehelsemessige risiki 
relatert til smittestoff i næringsmiddelkjeden inklusivt drikkevann. Faggruppe for 
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) vil dekke dyrehelsemessige aspekter. Det vil 
etableres et samarbeid mellom disse to gruppene, dersom saker berører begge 
faggruppenes mandat. 
 
Samarbeid 
Sekretariatet orienterte i korte trekk om innholdet i notat om samarbeid mellom VKM, 
Mattilsynet og FoU-miljøene. 
Mattilsynet: 
Sekretariatet orienterte om at det er holdt møter mellom sekretariatet og Mattilsynet 
både på ledelses- og fagrådgivernivå. Sekretariatet, i samarbeid med  
Mattilsynet, utarbeider en mal for bestillinger av risikovurderinger. Kontakt med 
Mattilsynet er sekretariatets oppgave. Faggruppen kan ta opp problemstillinger på 
eget initiativ. Sekretariatet skal informere Mattilsynet og Helsedepartementet om slike 
saker.     
FoU-miljøene: 
Det er ennå ikke avklart hvilke rutiner sekretariatet og VKM skal ha når det gjelder å 
benytte ekspertise fra FoU-miljøene for eksempel til utredning av spesielle spørsmål, 
konkurranseutsetting, fordeling av saker mellom FoU-miljøene etc. Ansvars- og 
rollefordelingen mellom VKM, Mattilsynet og FoU-miljøene skal diskuteres av 
ansvarlige departementer.      
 
 
6/04/A    Saker til behandling i faggruppen 
Bruk av triklosan i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det har kommet forespørsel 
fra Mattilsynet om en oppdatert risikovurdering for utvikling av resistens i patogene 
bakterier som følge av triklosanbruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter. Saken ble 
sendt til faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 
(gruppe 4), men ble videresendt til faggruppen for hygiene og smittestoffer (gruppe 1) 



med tanke på at hovedproblemstillingen handler om resistens. Gruppe 4 vil vurdere 
den toksikologiske siden ved triklosanbruk. Derfor var én fra faggruppe 4 til stede 
under behandlingen av saken. Fagrådgiver i faggruppe 1 hadde allerede skrevet et 
utkast til rapport. Utkastet ble sendt til medlemmene i faggruppen én uke før møtet. 
Dette utkastet ble grunnlag for diskusjon i faggruppen. En representant fra faggruppe 
4 (Kristine Naterstad) gav en kort presentasjon av triklosansaken og 
problemstillingen, og medlemmene i gruppen deltok i diskusjonen om saken. Det ble 
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av to medlemmer fra faggruppe 1 (Hilde Kruse 
og Bjørn-Tore Lunnestad) og én fra faggruppe 4 (Kristine Naterstad). I tillegg ble det 
enighet om å invitere to eksterne eksperter (Even Heir fra Matforsk og Arne Høiby fra 
Folkehelseinstituttet), som tidligere har vært involvert i spørsmålet om en 
risikovurdering av triklosan og utvikling av resistens hos bakterier. I etterkant av 
møtet er en blitt enige om også å invitere Anne Scheie fra Odontologisk Fakultet, UiO 
i arbeidsgruppen. Det vil avholdes et møte i denne arbeidsgruppen 30. august 2004.  
Etter at den endelige rapporten er levert til Mattilsynet, kan de som har vært involvert 
i utarbeidelsen av rapporten benytte denne som grunnlag for å utarbeide en artikkel 
for publisering.  
 
 
6/04/B     Nye satsingsområder 
Faggruppemedlemmene ble anmodet om å skaffe oversikt over behov for ny 
kunnskap og forskning på faggruppens felt. I denne sammenheng ble faggruppen 
anmodet om å sette opp en liste over relevante (overordnede) problemstillinger på 
sitt område, for senere diskusjon i hovedkomitéen.  
Den tidligere vitenskapskomitéen til SNT har allerede skrevet et notat (nov. 2003) 
med forslag til prioritering innen området hygiene og smittestoffer. 
Dokumentet skal sendes til fagrådgiver for faggruppen i sekretariatet og deretter 
videresendes til alle medlemmene i faggruppen, slik at de kan komme med sine 
forslag til endringer eller suppleringer. 
 
6/04/C   Økonomi- forslag til utredningsprosjekter 2004
Faggruppemedlemmene ble anmodet om å komme med innspill til eventuelle 
utredningsprosjekter innenfor faggruppens ansvarsområde i 2004. Temaet vil bli 
nærmere diskutert på neste faggruppemøtet.  
 
7/04 Beredskap  
Sekretariatet foreslo at VKM bør ha en beredskapsplan for å kunne bistå Mattilsynet i 
krisesituasjoner. Dersom det oppstår en krisesituasjon, og Mattilsynet føler behov for 
vitenskapelige vurdering i hastesaker, vil VKM bistå med kompetanse.  
Det ble poengtert fra medlemmene i faggruppen at det allerede eksisterer klart 
definerte ansvarsforhold og systemer i regelverket om hvordan akutte kriser og 
beredskap for å takle dette skal håndteres.  
 
8/04 Rutiner
Gikk ut som sak. 
 
9/04 Eventuelt 
Saken ble ikke ansett for å være relevant for faggruppen. 
 
10/04 Nye møtedatoer 



Neste møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer vil være: 
Fredag 24.09.04, kl. 10.00-14.00.  
 
 
 
 
     


