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1. Hur kan centrumet komma att se ut?
Ett virtuellt centrum som samlar fakta och information om ämnet. Producera inte eget material utan
fungerar som en pool med information från olika aktörer. Gruppen diskuterar ett liknande exempel
som finns i Canada. Viktigt att samarbeta med aktörer över hela landet då det ska vara nationellt.
Stort fokus och grundprincip är att all information ska vara relevant och korrekt, agera informativt
och standardiserat, eniga och konsekventa. Jobba på att höja förtroendet för ”allergivården”. Vara
med och utveckla arbete med kliniska provokationer, mer diagnostik ut till primärvården. Arbeta för
att myndigheter och andra aktörer blir bättre på samarbete och kommunikation sinsemellan. Viktigt
att sprida information om att centrumet finns och att vi har ett enat språk och kommunikationssätt
om centrumet.
2. På vilket eller vilka sätt ska centret arbeta utifrån molekyl till människa?
Informerande och kunskapsspridande inom forskning och sjukvård (Specialist och allmänsjukvård).
Vara med i arbetet av riktlinjer och samordning från ex Socialstyrelsen. Vara delaktig i ”uppifrån”
planering kring födoämnesallergier. Se på marknaden vad som redan finns, Skåneregionen har ett
flertal bra exempel. Applicera forskning och fakta så att den drabbade dvs huvudmålgruppen
verkligen nås av det som arbetats fram. Göra forskning tolkningsbar/populärvetenskaplig. Med det
öka kompetensen i samhället och vården kring födoämnesöverkänslighet. Upprätta aktiv arbetsgrupp
från forskning/klinik för att tillsammans skapa nya sätt att nå nästa steg från papper till praktik.
3. På vilket sätt kan ni samarbeta med centret?
Det finns en stor vilja att bidra till centrumet. Klinisk kunskap, forskningserfarenhet och
patientarbetet är till stor nytta för centrumet. Men också att centrumet kan komma att vara med och
hjälpa professionerna så som allergikonsulenter och liknande uppdrag som är tillfälliga men stort
behov av deras kompetens ute i skola och vården. Att med ens kunskap agera bollplank till
centrumet och att stämma av med specialistföreningar. Utforma gröna sätt att konferera på dels för
miljön men också att öka möjligheten för alla att delta ex på webinars och digital kommunikation.

