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HØRING OM FREMTIDIG ORGANISERING AV LABORATORIETJENESTENE PÅ

MATOMRÅDET MV.

Vi visertil brevdatert20.02.2003og takkerfor invitasjonentil ådelta i høringsrunden.

Nasjonaltfolkehelseinstitutterenav deviktigsteleverandørerav forskningsbasertforvaltningsstøtteog
laboratorietjenestertil detnåværendeStatensnæringsmiddeltilsyn,innenområdetnæringsmiddelbåme
sykdommerforårsaketav rnikroorganismerogkjemiskefremirnedstoffer.Folkehelseinstituttetserfremtil
fortsattgodtsamarbeidnårnåtilsynetmedmatproduksjonlangshelenæringskjedenblir samleti det nye
Mattilsynet.Vi registrerermedtilfredshetathøringsnotatetslårfastatdestatligeFOU-institusjoneneogsåi
fremtidenskalværehovedaktørernårdetgjelderforvaltningsstøtte,referansefunksjoner,metodeutvikling,
diagnostikkog meroverordnedeberedskapsfunksjoner(side 12).Detteer funksjonersomkreverhøy
kompetanse,og for enkeltefunksjonersvedkommendeogsåatutførerenkanopptreuavhengigavandre
aktØreri markedet.Statligeierskapog finansieringvil væreetviktig redskapfor åsikredette,i tråd med
prinsippenei EUsmatforvaltning.Høringsnotatetnevnerlikevelat detpålengresiktmåvurderesom ikke
ogsåreferanseanalyser,visseutviklingsoppgaverog tjenestebehovknyttettil forvaltningsstøttenskallegges
ut påanbud(side17).

I dennehøringsuttalelsenvil vi diskutereenkelteaspekteravbetydningfor denfremtidigerolle FOU-
institusjoneneskal spille, medhovedvektpåFolkehelseinstituttetsansvarinnensmittevernområdet.

Referanselaboratorienesoppgaverbør fortsatt ufføres av statligeFOU-institusjoner
og er lite egnetfor konkurranseutsetting

Referanselaboratorienesoppgaveromtalesflere stederi høringsnotatet.Dettearbeidetutføresi dagav en
rekkestatligeinstitusjonerinkludertFolkehelseinstituttet.Innensmittevernområdetskiller Statens
næringsmiddeltilsynmellomto typerreferansefunksjonersomnåutføresav forskjellige laboratorierved
ulike institusjoner:

1. Referanselaboratorierforpåvisningavagensi primærprøver.Detteer laboratoriersomutvikler,
videreutviklerogimplementererdentil enhvertid bestemetodikkforpåvisningavagens,og som
rutinelaboratorienekanhenvendesegtil for åfå rådom påvisningsmetoderog tolkningavresultater.De
deltari opplæringav laboratoriepersonell,og utførerofte endel rutineanalyserog spesialanalyser,blant
annetfor å opprettholdekompetanse.De erav og til ansvarligefor eksternkvalitetssikringi form av
“ringtester”.
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2. Referanselaboratorierfor verifiseringog /yyi ingavagens.Detteer laboratoriersomverifisererog
detaljkarakterisereragensmottattfra primærlaboratoriene,hovedsakeligfor å kvalitetssikre
diagnostikkenog dermedsørgefor korrekteforvaltningsvedtak.

Deteksistererogsåentredje laboratoriebasertreferansefunksjon.Detteeroppgaversomertett knyttet til
denøvrige forvaltningsstøtten:

3. Nasjonal, laboratoriebasertovervåkingavepidemiologiskviktige mikrobielleagensderformåleterå:
- overvåkestatusog utviklingstendensernårdetgjelderforekomstav mikroberog undergrupperav disse,

blant annetved hjelp av DNA-registre,
- holdeoversiktoveregenskapervedmikrobenesomantimikrobiell resistensog vimlens,samt

utviklingen av disseegenskapene,
- avsløresykdomsutbruddog bidra til åoppklaredisse,
- utfØre epiclemiologiskforskningog utredningvedhjelp av laboratoriebasertefenotypiskeog

genteknologiskemetoder,
- utvikler metodertil dettearbeidet,
- sammenlignemikrober isolertfra dyr, får, mat og miljø medtilsvarendeagensfra menneskerfor å sikre

samletovervåkinglangshelenæringskjeden,medidentiskemetoder.

Oppgaveneknyttettil nasjonalovervåkingav mikrober(punkt3) ivaretasi dagsomregelav desamme
institusjonenesomutførerverifiseringog typing (punkt2), fordi verifiseringav agensmedpåfølgende
karakteriseringog inndelingi undergrupper(subtyping)eret nØdvendigutgangspunktfor overvåking.Siden
effektiv overvåkingslik det er definertovenforogsåmåomfattedesammeagensisolert fra mennesker,er
Folkehelseinstitutteten hovedaktøri dettearbeidet.

Dennefunksjonenmåikke forvekslesmeddetarbeidsomutføresgjennomde løpendeovervåkings-og
dokumentasjonsprogrammene,somfor eksempelSalmonella-programmetog EHEC-programmet.Disse
programmeneovervåkerforekomstav agensi ulike ledd i næringskjedenvedhjelp av rutineanalyserav
primærmateriale.Vedpåvisningav agens,sendesdissetil referanselaboratorierfor verifisering(punkt2
foran),og inngåri dennasjonaleovervåkingendefinert i punkt 3.

Høringsnotatetskiller ikkemellomdissetre typenereferansefunksjoner.Det kansyneså værebehovfor en
revisjonav nomenklaturenfor åunngåatforskjellige oppgaver,som i dagutføresvedulike laboratorierog
institusjoner,omtalesmedsammebegrep.Høringsnotatetannonsererat det vil bli oppretteten egen
arbeidsgruppesomskal gjennomgådensamleteoppgaveporteføljentil de statlige,vitenskapelige
institusjonenefor ågi et bedregrunnlagfor å vurderehvilke av disseoppgavenesomeregnetfor
konkurranseutsettingog beregnedenøkonomiskeverdieneav oppgavene.Folkehelseinstitutteti møteser
dettearbeidet,somvi menerer viktig og påkrevet,og foreslåratarbeidsgruppentarhensyntil den
distinksjonenmellom ulike referanseoppgavervi harskissertovenfor.

Folkehelseinstuttetmener:

Rejeranseoppgavenespes~fisertunderpunkt 1-3måfortsattutføresvedstatligeFOU-institusjoner.
Muligens bortsettfra enkelterutine- og spesialanalysernevnt underpunkt1, kan oppgaveneikke
løsesavet/ritt marked,på grunn avhensynettil beredskap,kompetanse,metodeutvikling,,iasjonaJ
overvåking,uavhengighetog internasjonaleforpliktelser. Repransefunksjoneneberderfor ikke
konkurranseutsettes.
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Nasjonal, laboratoriebasert overvåking langs helenæringskjeden,inkludert
mennesket,må leggestil Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttetmenerat laboratorieoppgaveneknyttettil nasjonalovervåkingavmikrober(punkt3,
foran)måleggestil vårt institutt forå sikre en samlet,nasjonalovervåkinglangshelenæringskjeden,
inkludertmennesket.

Begrunnelsenfor detteer følgende:

Folkehelseinstituttetovervåkeri overensstemmelsemedsitt mandaten rekkerelevantemikrober isolertfra
pasientervedlandetsmedisinskmikrobiologiskelaboratorierog overvåkeri tillegg tilsvarendesykdommer
og sykdomsutbrucldi befolkningen.Overvåkingav sykdomstilfellerskjergjennomMeldingssystemfor
smittsommesykdommer(MSIS),mensovervåkingav de mikrobersomerårsaktil sykdommene,skjerved
instituttetslaboratorieri samspillmedMSIS. Instituttetdeltarogsåi oppklaringavutbruddvedhjelp av
laboratoriebaserteog analytiskepidemiologiskemetoder,blant annetvedat Nasjonalfeltepidemiologisk
grupperykkerut. Oppgavenenevntunderpunkt 3 er, sammenmeddet øvrige smittevernarbeidetved
instituttet,en nødvendigforutsetningfor vår rådgivningtil forvaltningsmyndighetene,inkludertbidragtil
helserisikovurderinger.Arbeideter derforen integrertdel av den samledeforvaltningsstøtten
Folkehelseinstituttetyter og kan ikke ski[lesfra dette.

Folkehelseinstituttetmener:

• Delaboratoriebasertereferanseoppgaveneknyttettil nasjonalovervåking,smittesporingog
utbruddsoppklaringmå leggestil Folkehelseinstituttetfor åsikre samlet, nasjonalovervåkinglangs
helenæringskjeden,inkludert mennesket.Arbeidetersammenmeddet øvrigesmittevernarbeidetved
institutteten integrert delavdenforvaltningsstøttenFolkehelseinstituttetyter og kan ikkeskillesfra
tiette.

Folkehelseinstituttetsoppgaverinnen smittevernetmå sikres gjennom forankring i
regelverket og ved presiseringav anbudsvilkårene

Vi vil minneom deforpliktelservårt instituttharsomstatenssmitteveminstitutt:

Folkehelseinstituttetsoppgaverinnensmittevembyggerpådet mandatsmittevemlovengir i § 7-9. Herheter
detblant annetat instituttetskal overvåkedennasjonaleepidemiologiskesituasjon,driveforskningpå
smittevemområdetog gi bistand,råd veiledningog informasjon,blant annetvedutbruddav smittsom
sykdom.

Foråkunneutførede oppgavenesmittevernlovenpåleggerossog for åkunnegi Mattilsynet
forvaltningsstøttepå en tilfredsstillendemåte,erdetnødvendig:

• At bakteriestammerfra helenæringskjeden(clyrefår,dyr, næringsmidler,miljø og mennesker)stillestil
instituttetsrådighetfor løpendeovervåking,snÉttesporingellerutbruddsoppklaringutenforsinkelserav
noe slag,uansetthvilken kilde mikrobeneer isolertfra eller hvilket laboratoriumsomharisolertdem,

• At bakteriestammenemedfølgesav tilhørendeepidemiologiskeopplysninger(tidspunkt,stedog kilde),

3



• At Folkehelseinstituttetharhjemmel forå kreveat mikrobermedtilhørendeopplysningerstilles til
rådighetuavhengigavom institutteter referanselaboratoriumfor påvisningeller ve4fiseringav
angjeldendemikrohe,

• At Folkehelseinstituttetpåbakgrunnav denepidemiologiskesituasjontil enhvertid kanbestemme
hvilke mikroberog hviike opplysningersom skal stillestil rådighet,entendetteskal skje fortløpendeog
rutinemessig,retrospektivteller tidsavgrenset.

Det er tvingendenødvendigat dennasjonaleovervåkingenspesifisertunderpunkt3 ikkeblir skadelidendei
detnye laboratoriesystemet.Vi vil skissereto virkemidlersombeggekanværenødvendigefor å sikre
fortsattformålstjenligovervåking,smittesporingog utbruddsoppklaring:

• Forankringi regelverket.Det måetableresen klar regelverkforankringsomtilplikter primærlaboratorier
(inkludert bransjelaboratorieri næringsmiddelindustrien)og referanselaboratorieråsende
bakteriestammertil Folkehelseinstituttetsammenmednødvendigeepidemiologiskeopplysniuger,uten
forsinkelserav noeslag.En slik avklaringog styrking av Folkehelseinstituttetsstilling i smittevemet
anseså hørenaturligsammenmeddeninnsatssomnågjøresvedbl.a.utarbeidelseav ny matlov. Om
dettebØr skjevedaten lovbestemmelsesombeskrevettas inn i dennyematlovenellervedforskrifter,
eventueltbeggedeler, vil vi fra Folkehelseinstituttetforeløpigikkehanoenbestemtformeningom. Det
viktigsteer atdetteerklart og utvetydiguttrykt.

• Presiseringav anbudsvilkårene.HøringsnotatetpåpekeratMattilsynetmåutvikle et godtanbudssystem,
og atutlysningenemå værepresisepåhvilke tjenestersometterspørresog hvilke kravtilsynet stiller til
laboratoriene.Dettegjelderi førsterekkekrav til anvendelseav metode,kvalitet, habilitetog
leveringssikkerhet.I tillegg nevnesandrehensyn,for eksempelberedskapog geografisktilstedeværelse.
Folkehelseinstituttetmenerat en forpliktelse til åsendebakteriestammerog tilhØrendeepidemiologiske
opplysningertil vårt institutt for å sikresamletnasjonalovervåking,måleggesinn somen
forutsetningeri anbudsvilkårene,i tillegg til at slike momentersøkesnedfelti regelverket.

Folkehelseinstituttetmener:

• Deter tvingendenødvendigatden nasjonaleovervåkingikkeblir skadelidendei detlive
laboratoriesystemet.Detmå etableresen klar forankring somtilplikter primærlaboratorier
og referanselaboratorierå sendebakteriestammertil Folkehelseinstituttetsammenmednødvendige
epidemiologiskeopplysninger,utenforsinkelseravnoeslag. Samtidigmå dettebehovetleggesinn
somenforutsetningi anbudsvilkårene.

Referansefunksjoneneog den FOU-baserteforvaltningsstotten må tilfores tilstrekkelige
ressurser

HØringsnotatetforeslårat: “Det etableresregelverkfor prissettingav analyserog tjenestersomfortsattmå
utføresav destatligevitenskapeligeinstitusjonenepåmatområdet”(side 16,punkt b), og “Mattilsynet
kjøperkonkreteforvaltningsstøttetjenester,referansefunksjonermv. direkteav de statligevitenskapelige
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institusjonene.Hva slagstjenesterdettedreiersegom, avklaresmellommattilsynet,de vitenskapelige
institusjoneneog deberørtedepartementene”(side 16, punkt d).

Folkehelseinstituttetvil påpekebehovetfor atdestatligevitenskapeligeinstitusjonenetilførestilstrekkelige
midler til åutføredisseoppgaveneog møtenyebehov.Det ernødvendigatdeØkonomiskerammeneutvides
slik atberedskapog kompetansekanopprettholdesog videreutvikles.Vi vil understrekenødvendighetenav
langsiktighetog forutsigbarheti finansieringen,slik atdenkompetansesomlcrevesioråkunnegi gode
sanifunnsmessigeråd kontinuerliger til stedefor å dekkedagensbehovog sikresvidereutviklingfor åkunne
mØtefremtidenskrav. Behovetfor tilstrekkeligfinansieringer fremheveti en tidligererapportfra
Landbruksdepartementet(Utvidelseav BØS-avtalensvedleggi [Veterinæravtalen]- En konsekvensutredning.
Landbruksdepartementet,2001)og i vår hØringsuttalelseomMattilsynetfraapril 2002.

Det måetableressomenfastordningatdeekstememidler somFolkehelseinstituttetog andreFOU-
institusjonertilfØres, løpendejusteresfor prisutviklingenog lønnsøkningen.Utenen slik ordningvil den
dagligeinnsatsså vel somberedskapenmot næringsmiddelbårnesykdommerog sykdomsutbruddi praksis
brytesned,i stridmedStortingetsintensjonervedutvidelsenav EøS-avtalensvecllegg1.

FolkeheL’i’einstuttetmener:

De statligeFOU-institasjonenemå tilforestilstrekkelige midler slik at beredskapog kompetansekan
opprettholdesog videreutvikles,ogslik atjorutsetningenefor å kunnegi godesamjunnsmessigeråd
kontinuerlig er til stede.Vi vil understrekebehovetfor Jangsiktighetogjérutsigbarheti
finansieringen.Midlenemå løpendejusteresfor pris- og loiinsutviklingen slik at ikkeberedskapog
kompetansebrytesneL

Negativekonsekvenserav det nye laboratoriesystemetmå forebygges

Ved at tilsynetski[lesadministrativt,faglig og økonomiskfra laboratoriene,kankompetanseog beredskap
svekkes.Forståelsenfor Iaboratorieanalysenesnaturligeplassi tilsynsarbeidetkanbli dårligerevedat man
løseroppintegreringenslik dener i dag.Viderevil kommersialiseringenførertil Økonomiskbincling
mellomlaboratorieneog næringsmiddelbransjensomkjøperav tjenestene.

Vi har alleredemerketnegativekonsekvenserav dette:

Mangelfi~1Ifaglig kompetanse.Arbeiddyttesol’erp~ ossfor åsparepenger.Referanselaboratorietfor
enteropatogenemikrobervedFolkehelseinstituttetmeneralleredeå hamerketen negativutvikling når
det gjelderkompetansenvedlaboratoriersomikkeerfaglig integrerti tilsynene.Detteskjertil trossfor
kvalitetssikringog akkrecLitering.Somfølgeav detteer arbeidetvedReferanselaboratorietblitt
vanskeligereog merresurskrevende.Blantde forholdsomkantrekkesfremer: etØkendeantall
feildiagnoser,mangeifullekunnskaperom enkeltepatogenebakterierog dereskrav, og kontaminasjon
av primærprøvermedkontrolistammer,medfalskepositiveresultatertil følge. Enkeltelaboratorier
urmiaterogsåå senderenkulturerav bakteriestammer.Deter uklart for ossom de gjØrdettefor åspare
pengerellerfordi deikkevet bedre.Uansettblir referanselaboratorietvårt belastetmedarbeidog
utgiftersomprirnærlaboratorieneburdehabåret.Nårnålaboratorieneskilles fra tilsynene,ma



laboratorienesbehovfor opplæringsikres,ikke barefor deanalysenedefaktisk er akkreditertfor, men
ogsåi grunnleggendemikrobiologiskeprinsipper.Kravom innsendelseav renkulturmåinnskjerpes.

• Beredskapvedoppklaringavutbruddkansvekkes.Ansvaretfor oppklaringav sykdomsutbrudder i
henholdtil smittevemlovenlagt til kommunelegen.Ifølge lovenharFolkehelseinstituttetplikt til åbistå
kommunene.Dersomutbruddetdekkerflere kommuner,vil Folkehelseinstituttettaansvarfor å
koordinerearbeidet.Mattilsyneterenviktig samarbeidspartnerbådefor lokalemyndigheterog for
Folkehelseinstituttet.Underoppklaringsarbeideterdet ofte nødvendigå analysereet stortantall prøver
avmistenktenæringsmidlerog prøverfra miljøet i næringsmiddelvirksomheter.Slikeanalysetjenester
skalnå kjøpesog vil følgelig belastetilsynenesbudsjetter,noesomkanføretil at deblir tilbakeholdne
medåengasjeresegi dennetypenarbeid.Detteproblemetvartydelig underutbruddetmedSalmonella
Livingstone-infeksjoni 2001.Detmåderforsikrestilstrekkeligfinansieringtil detteviktige arbeidet.Vi
vil ogsånevneatfaglige integreringav laboratorienei tilsynene,slik dagenssystemfungerer,eren
ubetingetfordel vedoppklaringav sykdomsutbruddder epidemiologiskeog mikrobiologiskemetoder
brukessammenmedtradisjonelleinspeksjonerog epidemiologisketterforskningi ettett samspillfor å
dannehypoteserom smittekilderog utprøvedissehypotesene.Detmåderforsøkesetablertsystemer
somkanerstattedette, slik at beredskapenvedoppklaringav utbruddikke blir skadelidende.

• Epidemiologiskeopplysningerholdestilbakeunderdekkeav taushetsplikten.En del laboratorieroppgir
ikkehvilken kilde bakterienesom sendesFolkehelseinstituttetfor verifiseringog typing,kommerfra.
Som grunnoppgirlaboratorienesintaushetspliktnår det gjeldersensitiveopplysninger.Slike
anonymiserte’henvendelsergjør detumuligfor Folkehelseinstituttetå drivenasjonalovervåkingmed

siktepå ådannehypoteserom smittekilder,spesielti forbindelsemedetterforskningav
sykdomsutbrudd,menogsånår detgjelderådanneetbilde om årsakenetil detallrike enkelttilfelleneav
sykdom.Problemeter ikkeensidigknyttettil laboratorieneunderdet nåværendeSNTsvirkeområde,
mengjelderogsåandrelaboratorier,for eksempelunderDyrehelsetilsynetog Landbrukstilsynet.Deter
lett åforståatlaboratorieneherharetdilemma:Pådenenesidenerdebetaltfor åutføreet
analyseoppdragfor enoppdragsgiver;pådenannensidekananalysenavsløreren smittefarefor
befolkningensomvil avkreveaksjon,om nødvendigpånasjonaltnivå, somkanstille oppdragsgivereni
uheldig lys. Problemetblir ikke løstvedadministrativog Økonomiskatskillelsemellom tilsyn og
laboratorium,slik detnå ervedtattfor detnyeMattilsynet,snareretvert i mot.I dettesystemet,meden
kommersialiseringav laboratorierog analysetjenester,vil enforventeatviljen til å oppgi informasjon
blir endalavere,fordi bindingentil oppdragsgiversidenblir større.Deterderfordestoviktigere at
pliktentil åsendebakteriestammermedtilhørendeepidemiologiskinformasjontil Folkehelseinstituttet
erklart og tydelignedfelt,omnødvendigi form av revideringaveksisterenderegelverk(seforan).

• Laboratorierhar ikkerådtil å ta varepå bakteriestammer.Det kosterarbeidog utstyr åtavarepå
bakteriestammer,selvfor en kort tidsperiode.Dettekan likevel værenødvendigfor overvåking,
forskningog utbruddsoppklaring.Detkantatid før manoppdageretsykdomsutbrudd.Hvis
bakteriestammerfra antattesmittekilderi mellomtidener kastet,vil smittesporingværelangt
vanskeligere,i en del tilfeller umulig. Mulighetenefor åidentifiseresmittekildenmedsikkerhet,stanse
utbruddetog forebyggegjentakelsekanbli skadelidende.Enkeltelaboratorierharmeddeltossatde ikke
nødvendigvisvil se segrådtil åta varepåbakteriestammer.I detnyelaboratoriesystemetmå detderfor
settesinn virkemidlersomsikrerdette.
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Folkehelseinstituttetvil skisserejolgendevirkemidlerfor åforebyggeskadevirkningerveddetnye
laboratoriesystemet:

• Detmå etableresen klar regelverkforankringsomtilplikt er laboratorierå sendebakteriestammertil
Folkehelseinstituttetsammenmednødvendigeepidemiologiskeopplysninger,utenforsinkelseravnoe
slag.

• Laboratorienemå sikresnødvendigopplæring,og kravetom innsendelseav renkultur må
innskjerpes.

• Detmå avsettestilstrekkelig midler i tilsynetfor innkjøp av laboratorietjenestervedakuttesituasjoner
somsykdomsutbrudd.

• Detmå etableressystemersomkan sikre detfaglige samarbeidetmellom tilsynetog laboratoriene,
somerstatningfor dennåværendeintegreringen,slik at ikke beredskapenvedutbruddblir
skadelidende.

• Hensynettil deproblemenevi harpåpektmå leggesinn somjorutsetningeri anbudsvilkårene.

Det bor foretas en grenseoppgaiigmellom oppgavenetil vitenskapskomiteenog FOU-
institusjonene

Høringsnotatetdefinererforskningsbasertforvaltningsstøttesii k: “ri sikovurderinger,formidling av
kunnskapomrisikofaktorer(epidemiologiskeanalyser)og rådgivningoverfortilsyn og departementsom
grunnlagfor hvordanulike risikoer skalhåndteres”(side Il, punkt a). Videreheterdet at “Slikekunnskaper
om risikofaktorervil bl.a.ogsåværegrunnlagfor derisikovurderinger,somi framtidanaturligvil hØre
hjemmei dennyevitenskapskomiteen”.

Folkehelseinstituttetmener:

• Det er behovfor en avklaring avroller og ansvarnår detgjelderhvilke risikovurderingersomskal

faretasavhenholdsvisdestatligeFOU-institusjoneneog avvitenskapskomiteen.

Vennlighilsen

2.
GeirStene-Larsen

Direktør GeorgKapperud
Avdelingsdirektør
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