vslutade
Pågående och a

uppdrag:

Nätverk jag driver:
• ”Allergennätverk för Livsmedelsindustrin” även kallat lilla Nätverket
• ”Födoämnesallerginätverket” i samarbete med Bioconsult AB

Öppna Utbildningar och Seminarier:
• Allergidag i Stockholm, i samarbete med Bioconsult AB
• Allergidag-VITAL i Göteborg, i samarbete med Bioconsult AB,
• Öppen utbildning för Livsmedelsinspektörer i Göteborg
• Allergidag i Stockholm, i samarbete med Bioconsult AB
• Seminariedag om Allergenanalyser i Göteborg, i samarbete med ScanBi Diagnostics
• Öppen utbildning för Livsmedelsinspektörer i Göteborg
• Öppen utbildning för Livsmedelsinspektörer i Göteborg
• Allergidagen i Stockholm, i samarbete med SIK

Utredning, rådgivning etc:
• Expert i Kvalitet OnLine
• Ceres i Skåne AB, utredning
• IKEA Food Services AB, utredning
• Mölndals Kommun, utredning
• Lantmännen Cerealia, utredning
• The Absolut Company AB, utredning
• Kryddhuset i Ljung, utredning
• meNY, allergiavsnittet i Hygienkörkortet
• Handelns Mat- och Hälsoråd, framtagande av manual för hantering av nötter i butik
• Engelhardt, utredning
• Handelns Mat- och Hälsoråd, utredning
• Anticimex, utredning och rådgivning
• SIK i Göteborg, forskningshandledning inom Formas projekt – växtallergener
• Västra Götalandsregionen - Hälsoäventyret Oasen i Vara, rådgivning vid framtagning av
utbildningskoncept "Födoämnesallergi och Upplevelsepedagogik"
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Arbetsplatsbelagda Utbildningar för Produktionspersonal:
•

Alingsås kommun, Miljöskyddskontoret

•

Midsona AB

•

SIK-Institutet för Livsmedel&Bioteknik AB, utbildning för ”Bärnätverket”

•

SIK-Institutet för Livsmedel&Bioteknik AB, utbildning för ”Chokladnätverket”

•

Norfoods i Malmö, utbildning för hela personalen

•

Kryddhuset i Ljung, allergiutbildning för hela personalen

•

IFF i Knislinge, allergiutbildning för alla personalkategorier

•

Milko, Grådö mejeri i Hedemora, utbildning för all personal

•

SLU, Skara, utbildning för studenter Kandidatprogrammet Mat & Teknologi

•

SIK-Institutet för Livsmedel&Bioteknik AB, utbildning för glassföretag

•

ORKLA, internt allergennätverk med deltagare från Sverige, Norge och Danmark

•

Oatly i Landskrona, allergiutbildning för alla personalkategorier

•

IFF i Knislinge, allergiutbildning för alla personalkategorier

•

meNY, processledare och utbildare för meNY-cirkeln; "Egen allergiutbildare på företaget" med
deltagare om arbetar med livsmedel och kvalitetsfrågor.

•

Kraft Foods Norden, allergiutbildning för personal från Sverige, Finland och Norge som arbetar
med konsumentkontakt

•

meNY, allergiutbildning för deltagare i meNY-cirkeln "Kvalitetssäkring och spårbarhet” inom
livsmedelsbranschen

Arbetsplatsbelagda Utbildningar för Kostpersonal:
•

Capio Anorexi Center, Stockholm, utbildning för kockar

•

Vårgårda Kommun, utbildning för kostpersonal skolor och äldreomsorg

•

SVEA Miljö&Hygien, utbildningar för måltidspersonal i Stockholm och Södertälje

•

Lerneby Konsult AB, utbildning för kostpersonal skolor, i Vårgårda

•

Westma, allergiutbildning för kostekonomer/kostchefer verksamma inom storhushåll skolor,
Skövde

•

Westma, allergiutbildning för kostekonomer/kostchefer verksamma inom storhushåll sjukhus,
Gbg

•

Länsstyrelsen Västra Götaland, allergiutbildning för småföretagare som arbetar inom café och
restaurangverksamhet.

Arbetsplatsbelagda Utbildningar för konsulter
•

Anticimex, utbildning för livsmedelskonsulter
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Kortare föredrag etc:
•

Kvalitetsnätverket Väst ”ALLERGENER - Kontamination, Analyser och Spår av … märkning

•

Kvalitet OnLine ”Allergenkontamination i bulkråvaror”

•

SIKs nätverk för konsumentkontakt Tema ”Allergi och överkänslighet”

•

Rotary, föredrag om allergi

•

SIK ”Vilka underlag finns idag för användbara tröskelvärden för allergena proteiner”

•

SFK-LLK "Produktsäkerhet med fokus på allergener”
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