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Födoämnesallergimöte 

12 juni 2014, 09.30 - 15.00, Grand Hotel i Lund 
 
 
Agenda 
 
9.30-10.00    Ankomst, kaffe 
 
10.00 ”Matallergi A.D. 2014 :  Framtiden=Förflutna? ” 
   Nicholas Brodszki, SUS Lund 
 
11.15  Hur har Validoo/GS1 tänkt när det gäller allergendeklarationen  

   - Kort om GS1 och Validoo  
   - Vad är gjort för att få igång flödet av Livsmedelsinformation?  
   - Allergendeklaration i det elektroniska flödet   
   - Kvalitetssäkringsprocessen hos Validoo  
   - Utmaningar framåt 

  Staffan Olsson, GS1 
 
12.00 Lunch 
  
13.15 Kort lägesrapport om informationsförordningen 

Nationella regler när det gäller: 
• Oförpackade livsmedel 
• Spår av märkning 
• Fri från allergen/Sär när livsmedel 

   Ulla Fäger, SLV 
 

 Diskussion runt Hemläxan  
1. olika lösningar med ingrediensförteckning på hemsidan, markeras allergener 

på samma vis där som på förpackningarna? 
2. Olika lösningar för allergeninformation oförpackade livsmedel innan köp, hur 

har man löst det  
 
14.15 Vilka frågor kan man ställa vid konsumentreaktion? 

Anne-Li Karlsson, AllergiKompetens 
 
14.45 Nästa möte, fika  
 
15.00 SLUT 

 
 
Välkommen hälsar 
Bo och Anne-Li 
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Presentation av föredragshållare: 
 

Nicholas Brodszki, MD, Är barnallergolog och barnimmunolog på Lunds 
Universitetssjukhus. Sedan han hade tillfälle att jobba på Mount Sinai 
Hospital, New York, med prof Sampson 2005 har han ägnat en stor del av sin 
tid till att arbeta med födoämnesallergier och har byggt upp en omfattande 
födoämnesprovokationsverksamhet på barnkliniken i Lund.  

 
Staffan Olsson är i grunden civilingenjör och har 25 års erfarenhet av att 
arbeta med standardiserat strukturerat informationsutbyte mellan företag i 
många olika branscher. De första 13 åren som konsult och de senaste 12 åren 
inom ramen för GS1 Sweden och Validoo med ansvar för globala standarder och 
affärstjänster. 
 
Ulla Fäger, arbetar på Livsmedelsverkets kontrollavdelning - gränskontroll och 
stödenheten. Hon arbetar i huvudsak med stöd åt den personal som utför 
revisioner (kontroller) på företag där Livsmedelsverket har kontrollansvar. Hon 
arbetar också med att utföra revisioner på huvudkontor. 
 
Anne-Li Karlsson, har arbetat med allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 
1999. Först inom allergenforskning på SIK i Göteborg, där hon bl a studerade 
processers inverkan på allergener. Hon arbetar nu som konsult i det egna 
företaget AllergiKompetens, med utbildningar, utredningar, rådgivning, 

tillhandahållande av information inom området samt koordinerar två allerginätverk. Hon har 
en bakgrund som kemist/molekylärbiolog. 
 


