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HØRING - FREMTIDIG ORGANISERING AV LABORATORIETJENESTENE PÅ
MATOMRÅDET MV.

Norsk zoonosesenter viser til høringsnotatet fra Landbruksdepartementet vedrørende fremtidig
organisering av laboratorietjenestene på matområdet.
Norsk zoonosesenter sto dessverre ikke oppført på høringslisten, og anmoder matdepartementene
å føre opp Norsk zoonosesenter på listen over høringsinstanser når det gjelder saker som angår
Norsk zoonosesenters mandat. Norsk zoonosesenter tillater seg å kommentere ett forhold som
særlig angår Norsk zoonosesenters virksomhet.
Norsk zoonosesenter er ansvarlig for, etter oppdrag fra Landbruksdepartementet, å utarbeide den
årlige rapporten til EU i hht Zoonosedirektivet (Council Directive 92/117/EEC). Denne
rapporten fungerer som en dokumentasjon til EU når det gjelder Norges situasjon på
zoonoseområdet i et ”jord/fjord-til-bord”-perspektiv.
Sammenstillingene og vurderingene i den såkalte Zoonoserapporten er basert på informasjon om
laboratorieanalyser på zoonoseområdet fra en rekke ulike etater. Intensjonen er å utarbeide en
faglig sett best mulig rapport der de fremlagte data er vurdert og kommentert på en grundig og
forståelig måte som i tilstrekkelig grad belyser den norske zoonosesituasjonen. For å oppfylle
dette målet, er det nødvendig med tilgang på flest mulig data fra de ulike områdene og leddene i
næringskjeden, og at disse data er tilstrekkelig kvalitetssikrede. For å kunne benytte data til
zoonoserapporten, holder det imidlertid ikke at det enkelte laboratoriesvar er kvalitetssikret i den
forstand at analysen er korrekt og utført i et akkreditert laboratorium. Det er også nødvendig at
dataene overleveres i en form der en har tilstrekkelig informasjon knyttet til prøveutvalg,
prøvetype, type prøvemateriale, teller og nevner for de ulike analysekategorier (antall positive av
antall undersøkte enheter), metodikk, nærmere informasjon ved positivt funn (fenotypiske og
genotypiske typingsdata, opplysninger om tilstedeværelse av spesifikke virulensgener osv) osv.
Det er Zoonosesenterets erfaring at en har lettere tilgang til analysedata generert i offentlige
laboratorier sammenlignet med private laboratorier, selv om analysene er utført etter oppdrag fra
det offentlige. Videre er det i offentlige laboratorier lettere å få tilgang til tilleggsinformasjon
rundt analysesvaret som er nødvendig for å kunne vurdere analysesvaret på en faglig sett korrekt

måte og fremstille de ulike dataene på en måte som riktigst mulig belyser zoonosesituasjonen i
Norge.
Norsk zoonosesenter anser at utarbeidelse av en god dokumentasjon når det gjelder
zoonosesituasjonen i Norge kan bli vanskeliggjort dersom stadig flere av analysene som utføres
etter oppdrag fra det offentlige, utføres i private laboratorier.
Zoonosesenteret anmoder Landbruksdepartementet å ta med i betraktning ovenfornevnte meget
viktige forhold i sine videre deliberasjoner vedrørende fremtidig organisering av
laboratorietjenestene på matområdet.
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