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Fråga 1 Hur centret kan komma att se ut?
Bör utformas som ett nationellt centrum för spridning av kunskap om matallergier och matöverkänslighet, gärna
med en egen hemsida (se bilaga).
Kunskap kan även spridas via andra websidor (1177), informationsskrifter, galor mm. Det finns behov av
kommunikatörer i anslutning till centrum. Det skall kunna fungera som ”spindeln i nätet” i samverkan med andra
relevanta enheter och organisationer såsom Livsstilsenheten och elevhälsoportalen.se.
Fråga 2 På vilket sätt skall centret arbeta?
Ett nationellt allergiprogram bör tas fram. Ett liknande initiativ i Finland, The Finnish Allergy Programme, har varit
mycket framgångsrikt (se bifogat dokument).
Redan pågående kunskapsspridning om matallergier bör inventeras, inkl. olika enheters uppdrag, ex CAMM med
dess allergipreventiva uppdrag.
Programmet bör säkra att korrekta råd ges till personer som diagnostiseras med födoämnesallergi och att dessa
får kontakt med personal som har rätt kompetens inom födoämnesallergi och som kan erbjuda adekvat
kontinuitet med evidensbaserad allergiutredning.
Spridning av kunskap om födoämnesallergi bör bedrivas på olika nivåer; allmänheten, elevhälsan, förskolan,
BVC, MVC, andra berörda professioner i samhället (tex apotekare).
Politiker och administratörer bör informeras om behovet av långsiktigt stöd för sådant programarbete.
Centret bör verka för att födoämnesrelaterade allergifrågor inkluderas i luftvägsregistret.
Komplettering från gruppdeltagare: Gällande sjukvården och professioner:
Sjukvården
- Verka för att införa allergifrågor (inom föda) i luftvägsregistret och då byta namn. (detta kom med i Ingvars
sammanfattning)
- Verka för att bra allergiutredningar görs som friskförklarar de friska och ger korrekta råd och se att de till de som
diagnostiseras med en födoämnesallergi hamnar rätt i vårdkedjan och får träffa sjukvårdspersonal med
kompetens inom födoämnesallergi.
Fråga 3 Hur kan din profession vara delaktig?
Många professioner behövs i det nationella kunskapscentrumet i olika födoämnesfrågor, Astma och
allergiförbundet, läkare, sjuksköterskor, allergikonsulenter-samordnare, dietister-nutritionister, forskare,
branscher, skola, förskola, myndigheter m.fl. Det är bra att vi är en relativ stor referensgrupp som
både kan medverka och samverka.

