
Födoämnesallergimöte

17 mars, 09.30 - 15.00

Park Inn i Uppsala
Agenda

9.30-10.00   Ankomst, kaffe

10.00 Agenda, utdelat material och allmän information

10.15 Nya insikter om paranötsallergi – har lipider och metalljoner 
betydelse för det allergena egenskaperna hos proteinet Ber e 1 i 
paranöt?

Göran Larsson, Umeå universitet - kommer att tala om 
strukturstudier av proteinet Ber e 1 - ett väldefinierat allergen i 
paranöt. 

11.15 Riktad kontroll av livsmedelsproducenter i Stockholm
Anders Ladefoged och Susanne Thofelt Berger, Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad - berättar utifrån allergensynpunkt om HACCP 

projektet från 2009, 

12.00 Riktad kontroll av skolkök i Stockholm
Helena Rosén, Miljöförvaltningen i Stockholm, berättar om projektet 

”Riktad kontroll av skolkök i Stockholms stad 2007-2008 Fokus: 
allergi- och specialkosthantering” samt om kvalitetssäkring av skolmat. 

12.30 Lunch

13.45 Två Pågenprodukter kontaminerad av en råvara

Monica Dahlqvist, Pågen - berättar om hur de till slut kom fram till 
orsaken

14.30 “Food Allergy and Anaphylaxis Meeting - FAAM 2011”

Bo Ekstrand, Bioconsult – rapporterar från EAACI’s möte i Venedig 17 
- 19 Februari 2011

14.45 Nästa möte, Avslutning

15.00 SLUT

BE/ALK

Mobilnr.    Bo 0708 44 32 04     Anne-Li 0706 35 68 23



Park Inn i Uppsala
Storgatan 30
753 31 Uppsala 
018-68 11 00 

Information - föredragshållare:

Anders Ladefoged– Anders Ladefoged arbetar som stadsveterinär på avdelningen för 
livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen i Stockholms stad, i huvudsak med kontroll av 
animalieanläggningar.

Susanne Thofelt Berger– arbetar som livsmedelsinspektör på avdelningen för 
livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen i Stockholms stad i huvudsak med kontroll av 
animalieanläggningar.

Göran Larsson - Fil. Dr. och docent i medicinsk biofysik vid Umeå universitet. Göran 
disputerade 2001 vid avd. för medicinsk kemi och biofysik vid Umeå Universitet. Grunden för 
hans avhandling var strukturstudier av proteiner med hjälp av kärnmagnetisk 
resonansspektroskopi (NMR). Efter disputationen tillbringade han tre år vid ”University of 
Cambridge” som postdoktor. Sedan 2004 är han tillbaka vid Umeå universitet där han leder en 
forskargrupp som bl.a. bedriver strukturella studier på proteiner involverade i nötallergi. 

Parkering:
Gästparkering, 14 pl. finns utanför, 100 
kr går ej att förboka
Garage, 6 pl., 120 kr går att förboka

Centralstationen 

Helena Rosén – arbetar som livsmedelsinspektör på avdelningen för livsmedelskontroll, 
Miljöförvaltningen i Stockholms stad, i huvudsak med kontroll av skolkök och restauranger.

Monica Dahlkvist – arbetar som råvaruspecialist på Pågen AB i Malmö.


