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 Födoämnesallergimöte
 6 mars 2014, 09.30 - 15.00, Myntkabinettet, Stockholm

 
 
 
Agenda 
 
9.30-10.00    Ankomst, kaffe 
 

 10.00 Allergens, An Analysts Perspective
     Pauline Titchener, Neogen 

 
 11.30 Vilka frågor kan man ställa vid konsumentreaktion?

    Anne-Li Karlsson, AllergiKompetens
 

 12.00 Lunch
  

 
Food allergy and anaphylaxis: Trends, burden, and 13.15 
enhanced understanding  

    Jennifer Protudjer, postdoc Centrum för Allergiforskning, KI
 
14.30  ”Bra mat för alla – En nationell sektorsövergripande 

innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan 
 överkänslighet för mat”

    Esther Edlundh-Rose, Centrum för Allergiforskning, KI
 

 14.45 Nästa möte, fika 
 

 15.00 SLUT
 
 
 

 Välkommen hälsar
Bo och Anne-Li 
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Kungl. Myntkabinettet är centralt beläget på Slottsbacken 6 i Gamla stan i Stockholm – mitt emot 
Kungl. Slottet och Livrustkammaren. Det finns parkeringsmöjligheter på Skeppsbron och i garaget 
under Slottsbacken. 
 

Presentation av föredragshållare: 
Pauline Titchener Pauline Titchener graduated in Food Technology from University of 
Glasgow and worked in the food industry for a number of years in both quality 
assurance and new product development in sectors including poultry processing and 
preserves & condiments. Pauline has been working for Neogen Europe for seven years, 
she started as a technical representative in the UK division and for the last two years 
has been working as business development executive for our allergen and speciation 

product range across Europe. 
 

Anne-Li Karlsson, har en bakgrund som kemist/molekylärbiolog och har arbetat med 
allergifrågor inom livsmedelsområdet sedan 1999. Först inom allergenforskning på SIK i 
Göteborg, da ̈r hon bl a studerade processers inverkan på allergener. Därefter som konsult i 
det egna företaget AllergiKompetens, där hon erbjuder utbildningar, gör utredningar, ger 
rådgivning och tillhandahåller information inom området födoämnesallergi/-allergener samt 

koordinerar två allerginätverk.  
 

 Jennifer Protudjer is a post-doctoral fellow with the Centre for Allergy’s Anaphylaxis 
Project, funded by Karin and Sten Mörtstedt CDB Solutions AB, at Karoli	  nska 
Institutet.  Trained in human nutritional sciences, Jennifer holds a PhD in Applied Health 
Sciences from the University of Manitoba, Canada.   During her training in Canada, she 
was actively involved in AllerGen NCE, the Allergy, Genes and Environment Network of 
the Networks of Centres of Excellence, and served two terms as President of AllerGen’s 

Students’ and New Professionals’ Network.  Her primary research interest is food allergy, using 
epidemiological and qualitative methods.   
 

Esther Edlundh-Rose, fil.dr. arbetar vid Centrum för Allergiforskning (CfA) på 
Karolinska Institutet, Stockholm. 
CfA är ett excellenscentrum vid Karolinska Institutet, med uppdrag att öka förståelsen 
för orsakerna till allergisk sjukdom och på så sätt förbättra sjukvården för patienter 
med allergier och annan överkänslighet. CfA initierar och stödjer multidisciplinär 
allergiforskning i samarbete mellan akademi, klinik och näringsliv. Esther har jobbat på 

CfA sedan 2012 med externa relationer och kommunikation.  

Centralen - Myntkabinettet  ca. 1 km 


