för livsmedelsbranschen

• Har du svårt att fånga upp allt som händer inom födoämnesallergiområdet?
• Allergentester - kan du lita på analyssvaren?
• Har du kontroll över dina råvaror och leverantörer?
• Finns tolerabla risknivåer för allergener?
• Känner du till det senaste inom allergenmärkningen?
• Finns det något samband mellan tarmflora och allergi?
• Känner du till de senaste inom korsreaktioner?
• Hur ska allergener hanteras enligt olika livsmedelstandarder?

Födoämnesallerginätverket har varit igång sedan 1998 och
idag har vi drygt 30 medlemmar. Syftet med nätverket är att
medlemmarna informellt ska kunna diskutera problem inom
området födoämnesallergi och annan överkänslighet. De frågor
vi tar upp är viktiga för livsmedelsbranschen, som i många fall
har svårt att fånga upp allt som händer inom detta, ofta
komplicerade, område. Frågorna kan röra sig om t.ex.
märkningsregler, analysmetoder, tröskelvärden, inverkan av
processer, riskbedömning, ansvar, val av råvaror, korsreaktioner,
kvalitetssystem, nya forskningsrön mm.

Möten
Nätverket har 3 möten per år, då samlas medlemmarna som är representanter från i
stort sett hela livsmedelskedjan - leverantörer, producenter, handel, myndigheter och
organisationer - för att diskutera aspekter kring allergi och allergener t.ex. lagstiftning,
märkning, analyser, kvalitetssystem, åtgärdsnivåer mm.
Till varje möte bjuder vi in tre till fyra föredragshållare som berättar om nya, viktiga och
spännande saker inom området och vi tar oss tid för diskussioner.
I nätverket har vi högt i tak och stort förtroende för varandra. Detta är nödvändigt för att få
en så öppen diskussion som möjligt om de egentliga problem företagen möter i vardagen.

Plats
Våra möten lägger vi alternerande i Stockholm, Göteborg och Lund. Mötets innehåll
publiceras på hemsidan och inbjudan med agenda skickas ut med epost senast två veckor
innan mötet.
Deltagare
Tanken är att det ska vara en kontaktperson per företag, man känner
varandra och vi får kontinuitet i nätverket.
Men naturligtvis får ni gärna ta med en extra person som är engagerad i
vår typ av frågor och ibland kan man inte själv och då kan det vara bra
med en ersättare som är insatt.

Prova på möte
Ni får gärna komma och ”prova på” ett möte. Väljer ni därefter att gå med i nätverket, får ni
lösenord för full tillgång till hemsidan där finns protokoll, åhörarkopior mm fr.o.m. 2006.
Bestämmer ni er för att inte gå med betalar ni inget.
Vi som koordinerar nätverket är:
Bo Ekstrand, Bioconsult AB och Anne-Li Karlsson, AllergiKompetens

Nätverket
• Har ett 30-tal medlemmar från livsmedelsindustri, handel, myndigheter och olika
organisationer
• Träffas tre gånger per år
• Deltagaravgiften är 9 700 kr per halvår (exkl. moms)
• Startade redan 1998, i SIK-Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB ́s regi
• Drivs idag av Bioconsult AB och AllergiKompetens

