Födoämnesallergimöte
4 oktober 2012, 09.30 - 15.00
Strömsalongen Vån III,
Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm
Agenda

9.30-10.00

Ankomst, Fika

10.00

Välkomna

10.15

”Högallergen kost i allergipreventionssyfte- rätt eller fel?”
Christina West, Umeå Universitet ger oss en inblick i
forskningsområdet om kostfaktorers betydelse för allergiutveckling.

11.15

”Allergenhantering på Arla”
Harriet Alnås, Arla Foods, berättar om arbetet i ett Arla-nätverk kring
allergener som startades 2004, där deltagare från Danmark, Sverige och
Storbritannien finns representerade.

12.15

Lunch

13.30

”Skolmat som alla mår bra av”
Elisabeth Hammar, Celiakiförbundet, berättar om projektet som riktar
sig till storkök inom skola och omsorg, där målet är att alla, även de som
har olika matöverkänslighet, ska få bra mat

14.15

”Frityrolja – Källa till problem ?”
Bo Ekstrand, Bioconsult talar om problem med förekomst av allergener,
kontaminering, analys, dokumenterade reaktioner.
Nästa möte, fika

15.00

SLUT

BE/ALK
Mobilnr.

Bo 0708 44 32 04

Anne-Li 0706 35 68 23

Strömsalongen Vån III
Sjöfartshuset på Skeppsholmen i Stockholm,
gångavstånd från Centralen
www.sjofartshuset.se

Föredragshållare:

Christina West är barnläkare och forskare vid Klinisk vetenskap, enheten för
pediatrik vid Umeå Universitet. Efter disputationen tillbringade hon sin post doktorvistelse i professor Susan Prescotts grupp ”Childhood Allergy and Immunology
Group” vid University of Western Australia, Perth. Christinas huvudsakliga
forskningsintressen är födoämnesallergier, samt betydelsen av kost och
kostfaktorer i allergipreventionssyfte.

Harriet Alnås, är civilingenjör i kemi med livsmedelsinriktning från Chalmers.
Hon har varit anställd på Arla sedan 1975 och har där haft flera olika befattningar
genom åren. De senaste 20 åren har fokus varit på hygien och livsmedelssäkerhet
för nya och befintliga produkter från en central nivå. Sedan 2004 ansvarig för ett
nätverk inom Arla kring allergener .

Elisabet Hammar har arbetat i mer än 12 år på olika nivåer inom Celiakiförbundet
bl.a. som styrelseordförande men just nu vice ordförande . Som styrelseordförande
i Västmanlands lokalförening har hon också direktkontakt med många personer som
liksom Elisabeth har celiaki och laktosintolerans.

