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Födoämnesallergimöte 

22 oktober 2015, 09.30 - 15.00  
Lilla Bommens konferenscenter i Göteborg 

 
Agenda 
 
9.30-10.00    Ankomst, kaffe 
 
10.00 Seminarium:  

 Leverantörsbedömning och förebyggande arbete mot oönskade 
allergener i olika slags råvaror    

 - Vad finns det för kunskap om förekomst av olika allergener i exempelvis sädesslag och 
effekten av detta på konsumenterna? 

 - Hur kan man förebygga och minska risken att sådana allergener förekommer i 
slutprodukten? 

 - Hur kommunicerar man att föroreningarna av allergener i exempelvis sädesslag kan 
förekomma och förekommer (myndigheter, leverantörer, kunder/dagligvaruhandel och 
konsumenter)? 

  - När kan information ”Kan innehålla spår av…” vara relevant för dessa typer av råvaror? 
    Anders Nilsson, LRQA 
 
12.00 Lunch 
  
13.00 forts. Leverantörsbedömning och förebyggande arbete … 
 
14.00 Diskussion 
   - frågor som uppkommit under seminariet  
   - kan vi komma till konsensus angående action levels? 
    
   ”Vilseledande märkning?” forts. med svar på förra mötets frågor  
    Ulla Fäger, SLV och Anne-Li Karlsson, Allergi Kompetens 
 
 14.30 Eurofins Allergena protein 
   - Utbud, Screening metoder, svarstider 
   - Redlighet - råvara / produkt - riskbedömningar  - revisioner 
    Petra Olsson, Eurofins 
 
14.50 Nästa möte, fika o nätverksmingel 
 
15.00 SLUT 
 
Välkommen hälsar Bo och Anne-Li 
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Presentation av föredragshållare: 

 
Anders Nilsson, LRQA -  Anders har under många år arbetat med livsmedel och 

att dessa ska vara lagriktiga, att de ska smaka bra och uppfylla alla andra 
önskemål från kunderna. Har samarbetat med branschen och organisationer som 
Astma- och Allergiförbundet för att också kunder med allergi eller annan 
överkänslighet ska kunna njuta av goda livsmedel.   
Gör i dag: livsmedels- och förpackningsföretag i norra Europa så att de ständigt 
förbättrar sig och sina produkter. Har också till uppgift att utbilda mina egna 

kollegor inom certifieringsföretaget LRQA 
Är mikrobiolog som arbetat sju år på Livsmedelsverket, sju år centralt på Coop Sverige 

och som nu är anställd vid certifieringsföretaget LRQA Sverige AB.  
 

 
 
 
Ulla Fäger, SLV - 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, Allergi Kompetens 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 sedan 2005 
som konsult i det egna företaget AllergiKompetens, med rådgivning, utbildning, 
utredning, samt koordinerar två allerginätverk. Hon har en bakgrund som 
kemist/molekylärbiolog och har tidigare arbetet inom hjärt- och kärlforskning. 

 
 

 Petra Olsson, Eurofins - Säljare västra Sverige, Koordinator omvärldsbevakning 
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