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Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet – varje tugga gör skillnad 

Att maten vi äter har stor betydelse för såväl vår egen hälsa som för klimat och miljö råder det inget tvivel om. 
Den globala syndemin av undernäring och fetma samt klimatförändringar drivs till stor del av samma 
bakomliggande faktorer. Hållbarhet och hälsa är komplext och området har stora utmaningar, men också 
många möjligheter. 

I Sverige och globalt pågår en omställning av hälso- och sjukvården till en nära vård, en vård som sker i 
samarbete och nära individen. Samverkan mellan olika samhällssektorer, yrkeskompetenser, grupper och 
individer är grundläggande för en bättre folkhälsa och för att minska trycket på sjukvården – här finns ett stort 
behov och efterfrågan av dietistens kompetens, och goda möjligheter till innovation och utveckling av 
professionen.  

Under Dietisternas riksförbunds kongress möter du svenska och internationella  experter och representanter 
inom nutrition, bemötande, jämlik hälsa, hälsoekonomi samt livsmedelssektorn och hälso- och sjukvården. 
Kongressen riktar sig till dig som är kliniskt verksam, som jobbar i primärvården, inom livsmedelsindustri, 
utbildning eller privat. Bland talarna hittar du bland andra EFAD:s president Annemieke van Ginkel-Res, Tina 
Papoutsakis från den amerikanska dietistorganisationen The Academy och regeringens utredare Anna 
Nergårdh.  

Ta tillfället att under 26-27 mars ta del av föreläsningar, parallella sessioner i regi av sektioner och 
referensgrupper, postersession och kunskapsutbyte med våra sponsorer och utställare.  

 

 
 
Viktiga datum 
Anmälan: fr o m 1 oktober 2019. 
Early bird-pris: t o m 16 december, efter det höjs anmälningsavgiften. 
Abstracts: Presentera forskning, utvecklingsarbete och goda exempel. Deadline: 15 november. 
 

Programmet i korthet: 
torsdag 26 mars: 

●     Individens nutrition och matvanor i en global kontext: Fetma, undernäring, klimat 
● Individen som medskapare i en personcentrerad och nära hälso- och sjukvård. 
●   Utveckling av barn och ungas smakpreferenser, matvanor och hälsa 
●   Dietistens perspektiv – att på olika nivåer främja och stödja hållbara och hälsosamma val; 

i samhället, primärvården och specialistvården.  
  
fredag 27 mars: 

●    Nutrition economy: Effekt och nytta av dietistens arbete 
●    Parallella sessioner med intressanta program i regi av sektioner och referensgrupper 
●    Hur inspirerar vi till matglädje, smakupplevelser och samvaro, samtidigt som det vi äter 

bidrar till hälsa och hållbar utveckling?  
Med reservation för ändringar i programmet.  

 
 

Datum: 26-27 mars 2020 
Tid:  Torsdag 10 – 18:30 (inkl årsmöte), fredag 08:30  – 15:45 
Plats:  Scandic Star, Sollentuna, Aniaraplatsen 8 
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torsdag 26 mars 

9:00- 10:00 Registrering, fika och tid att besöka utställningen 

10:00 – 10:40 Välkommen! Dietitians make the difference 

Susann Ask, leg. dietist, ordförande DRF 
Annemieke van Ginkel-Res, President EFAD 
 

10:45-12:15 God och nära vård –  samordnad med fokus på hälsa  

Primärvårdens uppdrag, ny strukturering av hälso- och sjukvården. 
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare med uppdrag att leda “God och nära vård” och stödja 
arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 

Levnadsvanor ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Från dialogen med patienten till 
kunskapsstyrning. 
Malin Skogström, allmänläkare, Nationellt programråd för levnadsvanor, Södra sjukvårdsregionen 

 

12:15-13:30 Lunch och tid att besöka utställare samt “Digitala torget” med appar, program och andra verktyg. 

 

13:30-14:30 
 

 

Nutrition under livets 1000 första dagar – så utvecklas barnets matvanor och smakpreferenser  

Agneta Yngve, professor emerita, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet 

Ulrica Johansson, leg. dietist, fil.kand i Gastronomi, doktorand, Inst. för kostvetenskap, Umeå universitet 

Paulina Nowicka, leg. dietist, professor vid Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet  

 

14:30-15:00 Kaffe 

15:00-16:15 Dietistens perspektiv – att på olika nivåer främja och stödja hållbara och hälsosamma val;  
i samhället, primärvården och specialistvården.  

Komplettering av programmet kommer senare. 

Dietisten gör skillnad för hållbara hälsosamma val 
Paneldiskussion med representanter från DRF:s levnadsvaneprojekt, Anette Jansson, Hjärt-
lungfonden, Paula Frösell, ICA, Annelie Bylund, COOP, Anja Nordenfelt, En frisk generation 

 

16:15-16:30 Paus  

16:30-18:30  Årsmöte  

19:00 Gemensam middag och mingel 
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fredag 27 mars  

08:30-09:45 Hälsoekonomi – Nutrition Economy:  
Att mäta effekt och nytta av dietistens arbete  
Thomas Fast, Sveriges förening för hälsoekonomer 

Annika Hansson Giunti, leg. dietist, Projektledare nutrition, Hässleholms kommun 

Importance of stadardized language for outcome management and Health economics 
Tina Papoutsakis, Nutrition and dietics data and Science center,  
ansvarig för NCP/NCPT på amerikanska dietistorganisationen The Academy, Eat right 
Arbetsgruppen för informatik och etisk kodex 

 

09:45-10:30 Fika och tid att besöka utställningen 

 

 Matvanor – möjligheter och utmaningar 

10:30-12:00 Föreläsningar i regi av DRF:s sektioner, arbetsgrupper och nätverk; parallella sessioner. Del 1. 

 

 

DiO: Onkologi 

 

Sektion Diabetes  
 

Nätverket Jämlik hälsa 

12:00-13:15 Postersession, lunch och tid att besöka utställningen. 

 

 

13:15-14:45 Föreläsningar i regi av DRF:s sektioner, arbetsgrupper och nätverk; parallella sessioner. Del 2. 

 Bariatrisk Kirurgi 

 

Intolerans 

 

Specialistkompetens - var står vi idag, 
var är vi på väg?  

 

15:00-15:45 Fredagsmys  

Hur inspirerar vi till matglädje, smakupplevelser och samvaro,  
samtidigt som det vi äter bidrar till hälsa och hållbar utveckling?  

Hanna Olvenmark, leg. dietist, Portionen under tian   
m fl. 

Gemensam avslutning 

 

 
 


