
Födoämnesallergimöte

21 oktober 2010, 09.30 - 15.00

Göteborgs Stadsmuseum, S-A Hedlund rummet

9.30-10.00   Ankomst, kaffe

10.00 Agenda, utdelat material och allmän information 

10.15 ”Kontaktallergi mot doft och smak”

Lina Hagvall, fil dr,  avd. för dermatologi Sahlgrenska akademin

10.45 ”Nordisk kontrollkampanj – allergener”

Ulla Fäger, SLV - ger oss senaste informationen om arbetet i samverkansprojektet mellan 
Danmark, Norge, Finland och Sverige. Projektet som syftar till att tydliggöra allergen- och "kan 

innehålla spår av…”- märkning. 

11.15 ”En yrkesallergolog berättar”

Lars Belin, docent, SU Sahlgrenska

12.00 ”Kemisk tekniska produkter för allergiker”

Lars Belin– talar om arbetet i Astma och Allergiförbundets granskningsråd  som granskar 
produkter för allergiker

12.30 Lunch

13.30 “4th International Fresenius Conference on “Food Allergens”

Ulla Fäger, SLV - ger oss en rapport från Fresenius-Akademins möte kring Födoämnesallergi 
(10-11 juni, Frankfurt) med namn som Steve Taylor, Stefan Vieths, Clare Mills, Barbara Ballmer-

Weber, Martinus Lövik, Steven Gendel, Rene Crevel och Sue Hattersley. Några av ämnen som togs 

upp: EuroPrevall, Patient perspective on thresholds, Feedback of the EU Commission on allergen 

labelling in the future, FSA approach on thresholds, Risk assessment –view from EFSA, Peanut

thresholds, future analytical aspects, ILSI approach on thresholds, CIAA Guidance on allergen 

management.

14.00 “Allergena råmaterial – utvecklingen inom allergidiagnostik och immunoterapi”

Anders Larsson, Forskningschef, Allergon

14.45 Nästa möte, Avslutning

15.00 SLUT BE/ALK

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



Information - föredragshållare:

Ulla Fäger – arbetar  på Livsmedelsverkets Tillsynsavdelning, enheten för inspektion. Hon 
arbetar i huvudsak med revisioner (kontroller) på företag som hanterar konfektyr, bröd, snacks, 
kryddor, glass, fisk och drycker.

Anders Larsson, manager R&D Allergon AB. Allergon tillverkar och säljer allergent råmaterial 
för tillverkning av  diagnostik- och immunoterapiprodukter. Företaget ägs av Phadia AB.

Lars Belin, docent - var den första yrkesallergologen i Sverige. Efter pensionering är han 
fortfarande ofta anlitad av allergilab på Sahlgrenska och av Astma och Allergiförbundet.

Göteborgs Stadsmuseum
Norra Hamngatan 12 

Lokal: S-A Hedlund rummet
www.stadsmuseum.goteborg.se

Endast ca. 10 min promenad 
till Centralstationen

1.Göteborgs Stadsmuseum
2. Gustaf Adolfs torg
3. Brunnsparken
4. Lilla torget
5. Kronhuset och Kronhusbodarna
6. Nordstan 

Säkraste och nära parkeringar är P-Packhusgatan och P-Skeppsbron
Här kan du titta:  http://goteborg.trafiken.nu/sv/gbg/Bil/parkering-i-Goteborg/
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Lina Hagvall, fil dr – Disputerade 2009 i ämnet ”omvandling av icke allergiframkallande 
doftämnen via reaktion med syre eller metabolism i huden till starka kontaktallergen”.Hon 
arbetar sedan dess som yrkeshygieniker på yrkesdermatologen, avd. för dermatologi, Sahlgrenska 
Akademin. Där bygger hon upp en verksamhet för att vidareutveckla analyser för kontaktallergi. 
Hon forskar naturligtvis också vidare inom ämnet ”aktivering av doftämnen”.


