	
  

Födoämnesallergimöte
19 mars 2015 09.30 - 15.30
Myntkabinettet, Gamla stan i Stockholm

Agenda
9.30

Ankomst, kaffe

10.00

Att leva med en livshotande allergi i familjen”
Hur det är att leva med en livshotande allergi i familjen och hur det påverkar livet men
att även våga leva trots de ”faror” som lurar. Hur vår resa började och även de
komplikationer som uppkommit under min sons uppväxt, detta gäller både misstag
som skett på restaurangbesök och även när sonen fått i sig produkter som ej varit
riktigt märkta. Jag kommer även att värva in det som jag tog upp när jag var i talade i
parlamentet i Bryssel. Det finns både allvar och glädje i min berättelse!
Mikaela Odemyr, Astma- och Allergiförbundet

11.15

Har vi tappat förståndet kring matallergier?
Magnus Wickman, Professor KI

12.15

Lunch

13.15

"Nordiskt kontrollprojekt om odeklarerade allergener i färdigförpackade
livsmedel"
Vi får höra hur fortsättningen av projektet som utfördes under 2011 ser ut under
2015.
Ulla Fäger, SLV

13.45

Celiakiförbundet 40 år: utmaningar nu och i framtiden
I år fyller Svenska Celiakiförbundet 40 år. Förbundet har gått från en handfull
kvinnors vision till ett förbund med 25 000 medlemmar. Hur arbetar Celiakiförbundet
idag? Vilka frågor ser vi segla upp i framtiden?
Anna Maria Schröder, Ombudsman och pressekreterare
Svenska Celiakiförbundet

14.20

” Vete allergi” Sant eller falskt!
Nora Nilsson, Specialistläkare på Astrid Lindgrens
barnsjukhus i Stockholm, Solna.
Doktorand vid Institution för Kvinnors och barns Hälsa KI.

15.00

Nästa möte och fika

15.30

SLUT

Välkommen hälsar
Bo och Anne-Li
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Presentation av föredragshållare:
Jag heter Mikaela Odemyr och har tre barn som alla har astma och är allergiska. Jag har varit
aktiv i Örnsköldsviks astma och allergiförening i snart 18 år och sedan 4 ½ år sitter jag med i
förbundsstyrelsen hos Astma- och Allergiförbundet som ledamot. Sedan 1 ½ år som andre
vice ordförande. Jag har föreläst för skolor, läkare, försäkringskassan och andra myndigheter i
detta ämne. Sitter med i ett matråd som EFA (European Federation of Allergy and Airways
Diseases Patients’ Associations) har. Vi har jobbat det senaste året mycket med det nya EU
direktivet som trädde i kraft nu 2013-12-13 Livsmedelsförordningen. Sitter även med i EMA
( European Medicines Agency) som patientexpert sedan ett år. Sedan förra hösten jobbar jag
halvtid som ombudsman i Region Mellanorrland med frågor som rör astma och allergi och för
att öka kunskapen och medvetenheten. I vår region ingår Västernorrland, Jämtland och Gävleborg och jag delar denna
tjänst med en annan som jobbar administrativt.
Magnus Wickman, Barnläkare. Specialiserad inom barn- och ungdomsallergologi. Överläkare.
Professor vid Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin (IMM).
Jag studerar svåra allergiska reaktioner hos barn. Vi undersöker hur barnen och deras familjer
upplever både de allergiska reaktionerna och omhändertagandet i vården. Jag vill ge vården
kunskap för att hjälpa barnen på bästa sätt men också för att hjälpa familjen till ett bättre liv. Därför
har min forskning också handlat om att utveckla bättre allergitester och att hitta faktorer som kan
förutsäga allergiska reaktioner. På Sachsska barnsjukhuset har vi varit bland de första i världen att
visa att det genom tester går att skilja falsk jordnötsallergi från äkta, det vill säga ofarlig från farlig
sådan. Sedan många år är jag projektledare för BAMSE-studien som följt drygt 4000 barn från födelsen upp till 16 år.
Vi har i BAMSE-studien undersökt orsaker till astma- och allergiutveckling. Genom att ställa frågor till familjerna om
deras miljö och om hur de lever och sedan följa barnen och undersöka vilka som blir sjuka har vi lärt oss vilka faktorer
som kan bidra till att man får till exempel astma, eksem eller hösnuva. Barnen och familjerna i BAMSE-studien har
varit fantastiska, hela 80 % har regelbundet svarat på frågor och kommit på undersökningar. Det har gjort det möjligt
att besvara många av de frågor vi hade då studien startades.
Ulla Fäger, arbetar på Livsmedelsverket, Område livsmedelskontroll. Hon arbetar i huvudsak med
stöd åt den personal som utför revisioner(kontroller) på företag både där Livsmedelsverket och
kommunerna har kontrollansvar.

Anna Maria Schröder arbetar som ombudsman och pressekreterare på Svenska Celiakiförbundet.
Anna Maria anställdes förra året, och blev då förbundets första ombudsman. Anna Maria har
tidigare arbetat som journalist för bland andra SVT, TV4, UR, TV8, Svenska Dagbladet och
Aftonbladet. Hon har arbetat med b l a valbevakning, debattprogram, morgonsoffprogram,
dokumentärer, pedagogiska språkprogram, populärvetenskap, webbutveckling och sociala medier.

Nora Nilsson, barnläkare, specialiserad inom barn och ungdomsallergologi.
Specialistläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, Solna.
Doktorand vid Institution för Kvinnors och barns Hälsa KI.
Jag har ett fördjupat intresse för födoämnesallergi hos barn och sedan 2009 har jag ägnat mycket
tid åt att specifikt studera veteallergi. Detta är också temat för min doktorandforskning.
Överkänslighet mot baslivsmedel är vanligt förkommande hos små barn. Veteallergi är en svår
diagnos att ställa. Att en patient är sensibiliserad mot vete utgör en osäker grund för huruvida patienten behöver stå
på en strikt vetefri kost eller ej. I praktiken leder dock ofta ett konstaterande av sensibilisering att patienterna
föreläggs strikta dietrestriktioner. En kost fri från ett eller flera baslivsmedel är inte bara näringsmässigt ogynnsamt
utan innebär även i många fall sociala inskränkningar för barn och familj dvs en försämring av livskvaliteten liksom
fördyrade levnadsomkostnader. Syfte med min forskning är förbättra diagnostiken vad gäller veteallergi och om detta
lyckas skulle sannolikt många barn undvika diagnosen veteallergi och därmed också slippa kostrestriktioner.
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Centralen - Myntkabinettet ca. 1 km

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.
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