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Födoämnesallergimöte (hybridmöte) 
7 april, 09.30 - 15.00 (därefter fika med nätverksmingel) 

Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg 
Agenda 

 
 

9.30-10.00    Ankomst, fika 
 
 
10.00 Inledning och deltagarpresentation 
 
 
10.20 ”Forskning inom området gröna proteiner för livsmedel” 

Karin Arkbåge, Lantmännen  
 

 
11.15 “Allergena komponenter” 

Sandra Broberg, Madelene Alvarsson, Thermo Fisher Scientific 
 
 
12.15 Lunch 
 

 
13.15  ”Utmaningar för livsmedelsföretag vid analys av gluten” 
 

Margareta Elding-Pontén, Fria Bröd AB 
 
 
14.00 ”Risker med allergener i biobaserade livsmedelsförpackningar/kontaktmaterial” 
 

Linus Engqvist Richert, Svenska Celiakiförbundet 
 

14.30 FAO/WHOs summary report efter 3e mötet  “Review and establish precautionary labelling in foods 
of the priority allergens”  

  Anne-Li Karlsson, AllergiKompetens 
Nästa möte 

 
15.00 Fika med nätverksmingel 
 
 
 
Välkommen hälsar Bo och Anne-Li 
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Speaker profile: 
 
 

Linus Engqvist Richert, ombudsman på Svenska Celiakiförbundet - har arbetat som 
ombudsman med ansvar för forskning och påverkansarbete samt public affairs på Svenska 
Celiakiförbundet sedan 2017. Sedan 2019 är Linus Manager för Marketing & Advocacy 
Working Group inom Association of European Coeliac Societies (AOECS) och arbetar då 
med frågor om bland annat märkning och livsmedelssäkerhet över hela Europa. Är utbildad 
statsvetare och har under 10 års tid arbetat på olika statliga myndigheter, främst på de 
centrala förvaltningarna. Har även varit fackligt aktiv på lokal, regional och nationell nivå i 
flera år. Samhällets stöd till personer med celiaki och annan matöverkänslighet brister i 
många avseenden, och det finns tillräckligt att göra för många år framöver. 

 

Margareta Elding-Pontén, Celiakispecialist på Fria bröd AB - Margareta är doktor i kemi 
och har i tjugo års tid arbetat med att söka vetenskaplig information inom områdena kemi, 
läkemedel och patent. Idag är hon egenföretagare och arbetar en del av sin tid som 
Celiakispecialist på Fria bröd AB. År 2004 fick hon som vuxen diagnosen celiaki och har 
sedan dess följt forskningen inom området. Hon har varit aktiv inom Svenska 
Celiakiförbundet och brinner för att sprida information om celiaki och glutenfritt. Hon är 
initiativtagare och medförfattare till det nationella dokumentet Riktlinjer för 
nutritionsbehandling vid celiaki. Hon är också författare till recept- och 
kunskapsboken Glutenfritt – gott och enkelt och till Lotta och Tarm-Ludde, en barnbok om 
celiaki i sagoform. 

 
 

 
Karin Arkbåge, Lantmännen – har arbetat 3,5 år vid Lantmännen R&D och innan dess tio år 
inom mejeriindustrin med forskning och utveckling. Karin deltar som representant för 
Lantmännen i olika forskningsprojekt som utförs vid universitet och högskolor runt om i 
Norden. En annan spännande arbetsuppgift i hennes roll är att bedöma ansökningar i 
Lantmännens Forskningsstiftelses beredningsgrupp för området livsmedel och förpackningar. 
Forskningskommunikation är en tredje viktig del i arbetet, bland annat jobbar hon med 
tidskriften Cerealier som lyfter aktuell forskning om mat och hälsa med fokus på spannmål och 
baljväxter. Syftet är att öka kunskapen med utgångspunkt i forskning och näringsdebatt. 

 
 

 


