
Seminarium 

Alla talar om gluten

Datum & tid
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Kl 13.00-16.30

Bakgrund

En glutenfri kost är nödvändig för personer 
med celiaki (glutenintolerans). Inom forsk-
ningen diskuterar man idag också  begreppet 
gluten överkänslighet, det vill säga en  reaktion 
på gluteninnehållande livsmedel som inte ber-
or av celiaki eller veteallergi. Det finns också 
en växande kunskap om att vissa personer 
är överkänsliga mot en grupp kol hydrater, så 
kallade FODMAP:s (fermenterbara oligo-, di- 
och monosackarider och polyoler).  FODMAP 
finns bland annat i spannmål, och skulle 
kunna utgöra en alternativ  förklaring till upp-
levda magproblem efter intag av till exempel 
vete. Det finns dessutom idag en stark trend 
bland konsumenter att välja bort livsmedel 
med gluten, baserat på uppfattningen att 
 gluten är allmänt ohälsosamt.

Vid seminariet sammanfattas senaste nytt 
från forskningen om glutenöverkänslighet 
och FODMAP. Komplexiteten av symptom och 
diagnostik av gluten belyses, liksom nutri-
tionella konsekvenser av att utesluta gluten-
innehållande livsmedel. Representanter från 
dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin 
ger exempel på hur glutentrenden  påverkar 
dem och hur de hanterar den. Hur glutenfria 
produkter får märkas och om processning av 
gluten påverkar dess effekt på tarmen, är två 
andra frågor som klargörs. 

Välkommen!

Målgrupp

Seminariet vänder sig i första hand till olika 
grupper med professionellt intresse för nutri-
tionsfrågor, till exempel verksamma inom 
hälso- och sjukvården, livsmedels industrin, 
dagligvaruhandel, myndigheter, skolor och 
idrottsrörelsen.

Anmälan 

Senast den 21 april 2017 till  
anneli.hovstadius@snf.ideon.se 

Anmälningsavgift (exkl moms): 

• 800:- för verksamma inom skolor, 
idrottsrörelser, sjukvård och universitets-
forskning

• 1 500:- för anställda inom SNF:s medlems-
företag

• 2 500:- för övriga

Ange namn, företag/institution samt adress 
för fakturering.

Avanmälan 14 dagar (eller mindre) innan 
seminariet – ingen återbetalning.

Arrangör

SNF Swedish Nutrition Foundation 

Lokal
Agora FORUM,  Alfa-huset 

Adress
Ideon Science Park 
Scheelevägen 15, Lund

Kontaktperson
anneli.hovstadius 

@snf.ideon.se

SNF Swedish Nutrition FoundationSeminarieinbjudan



Program

Moderator: Ingvar Bosaeus, docent, vetenskaplig företrädare, SNF

Inledning

Glutenfritt – nödvändigt för vissa, men bra för alla?  
Stine Störsrud, med dr, leg. dietist,  Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
Göteborg 

”Beyond gluten” – FODMAP 
Gry Skodje, leg. dietist, universitetslektor, Oslo universitet

Frågor och diskussion

KAFFE 

Processning av gluten - spelar det någon roll?

Nathalie Scheers, docent, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Fri från gluten – hur får man märka? 
Ingrid Lindeberg, Statsinspektör, Livsmedelsverket, Uppsala

”Alla talar om gluten” – vad gör branschen?

Christina Karlsson, leg. dietist, ICA, Stockholm
Ulrika Gunnerud, Senior Manager Research, Fazer Group, Lund
Lovisa Martin Marais, Nutrition Manager, Lantmännen, Stockholm

Summering och avslutning
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kl 13.00 – 13.05

kl 13.10 – 13.40

kl 13.45 – 14.15

kl 14.15 – 14.30

kl 14.30 – 15.00

kl 15.00 – 15.20

kl 15.25 – 15.45

kl 15.50 – 16.20

kl 16.20– 16.30
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