5

Födoämnesallergimöte
4 nov 09.30 - 15.00 därefter Jubileumsmingel
Palace, vid Brunnsparken i Göteborg

Agenda
9.30 - 10.00

Ankomst, fika och mingel

10.00

Inledning och deltagarpresentation

10.15

Nya födoämnesallergier och allergener - exempel från samarbeten och fallstudier
Åsa Marknell DeWitt, Thermo Fisher Scientific

11.15

Allergisk i Europa? Kunskap- Problematik- Vad görs?
Mikaela tar med oss ut på en resa i världen - vad det innebär som matallergisk vilka hinder
och härlig mat man kan stöta på och vad som görs inom EU och hur EFA försöker att
påverka och öka kunskapen.
Mikaela Odemyr, Astma o Allergiförbundet, EFA

12.15

Lunch

13.00

Födoämnesöverkänslighet- inbillning eller verklighet?
Ulf Bengtsson, Allergimottagningen Sahlgrenska

14.00

Resultat från Nordisk projekt om kontroll av glutenfria produkter
Ulla Fäger, Livsmedelsverket

14.20

Kristaller och allergi - en ny teori
Nätverket under 20 år - en överblick
Bo Ekstrand, Bioconsult

15.00

Nästa möte därefter *Jubileumsmingel*

Mobilnr. Bo 0708 44 32 04

Anne-Li 0706 35 68 23

Presentation av föredragshållare/speaker profile:

Ulf Bengtsson, docent och tidigare överläkare och sektionschef vid AstmaAllergisektionen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, arbetar i dag som konsult om
allergier och annan överkänslighet.

Mikaela Odemyr arbetar idag med organisationer över hela världen hon sitter bl.a
med i svenska förbundsstyrelsen sedan flera år och jobbar ideellt för astma och
allergiföreningen Svalan i Örnsköldsvik sedan 22 år. Sedan snart fyra år sitter hon
som ordförande i EFA en paraply organisation för föreningar i Europa som jobbar
med astma, allergier och KOL.
”Då mina barn har matallergier så har detta område engagerat mig mycket och ligger
mig varmt om hjärtat. I EFA håller vi nu på med ett projekt FOOD detective som jag
kommer att berätta lite om under dagen”

Åsa Marknell DeWitt arbetar som Special Product Service Manager på Thermo
Fisher Scientific (fd Phadia). Här har hon arbetat i över 25 år, bl.a. med de
vetenskapliga och tekniska aspekterna av samarbeten med partners inom
läkemedelsindustrin. Under sin tid på FoU var hon en del av teamet som etablerade
Component Resolution Diagnostics-programmet som gav mer än 80 komponent
ImmunoCAP-test till marknaden. Hennes doktorandstudier fokuserade på
användning av rekombinanta antigener för in vitro diagnostisk utveckling av
specifika IgE-immunoanalyser och hennes team utvecklade över 75 RUO-analyser
(endast forskningsanv.) inom EuroPrevall-projektet.
Ulla Fäger arbetar som senior statsinspektör inom område styrning och vägledning,
avdelning företags och myndighetsstöd på Livsmedelsverket med bl a
märkningsfrågor och branschriktlinjer.

Bo Ekstrand har under många år arbetat på SIK med bl a bioteknikfrågor och
forskningsprojekt inom matallergi. I sex år var Bo ansvarig för köttforskning vid
Århus universitet (Foulum) men är sedan 2014 tillbaka i Sverige och driver nu sitt
eget företag Bioconsult AB som sysslar med rådgivning och utbildning inom
livsmedelssektorn. Bo är också gästforskare vid Chalmers i Göteborg.
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PALACE
SÖDRA HAMNGATAN 2
GÖTEBORG
TEL: 031-80 75 50
Max 5 min. promenad från Göteborg Central Station
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