
Mat och näring spelar en viktig roll i allas liv. Matallergi, 
intolerans och överkänslighet skapar stora problem för 
många i Sverige. Matallergiprojektet Bra mat för alla har 
samlat olika intressenter samt de matallergidrabbade 
och genom det kartlagt de behov, styrkor, utmaningar 
och möjligheter som finns på området. Målet är att 
samla allt under ett tak i ett nationellt kunskapscentrum. 
Födoämnesöverkänslighet engagerar och går in i flera 
olika sektorer vilket visar på komplexiteten men samtidigt 

behovet av att göra något som förenar till fördel för de 
drabbade och professionen. Därför har Bra mat för alla 
under de senaste åren samlat akademin, kommuner, 
regioner, hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, 
myndigheter och patientorganisationer. Genom en 
förstudie har en agenda utformats och nu ett förslag på 
verksamhetsform som kan agera grund till att konkretisera 
idén om att starta ett nationellt kunskapscentrum för 
matallergi, intoleranser och överkänslighet. 

Regeringen bör ge en myndighet uppdrag att 
upprätta ett nationellt kunskapscentrum för matallergi 
och födoämnesöverkänslighet.

Uppdraget från regeringen till myndigheten driver 
matallergiarbetet framåt genom kunskapscentrumet.
Kunskapscentrumet skulle med hjälp av 
informationsspridning få i uppdrag att stötta samt 
höja kompetensen hos personer i alla de branscher 
som på ett eller annat sätt arbetar med matallergier 
t.ex. att utforma nationella riktlinjer och styrdokumet 
som idag saknas, ingå i överenskommelser och vara 
katalysator i sektoröverskridande kunskapshöjande 
samarbeten som det finns ett stort behov av idag
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NATIONELLT KUNSKAPSCENTRUM FÖR 
MATALLERGI OCH FÖDOÄMNESÖVERKÄNSLIGHET

NÄR BRA MAT FÖR ALLA TITTADE  
NÄRMARE VAR DET TYDLIGT ATT: 

Det efterfrågas en ansvarsroll och resultatinriktad 
informationsspridning från myndighet.

Det råder stora kunskapsluckor och avsaknad av 
styrdokument och riktlinjer.

Det saknas samlad tillgänglig evidensbaserade  
fakta riktad till olika sektorer.

Det råder olika tolkningar av livsmedelsmärkningar 
och gränsvärden.

Myndigheterna har trots identifierade  
brister inte samverkat kring frågan.
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