
SNF Medlemsseminarium

Nutritionsforskning för framtiden 
24 april 2013, kl 13.00-16.00

Ideon Science Park, Alfa-huset, Scheelevägen 15, Lund 
Lokal: Agora Forum

P R O G R A M

 Moderator:  Robert Brummer, Inst för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, 
                            ordf i SNF:s forskningsnämnd 

 13.00 – 13.05  Inledning 

 13.05 – 13.30  Mjölkprodukters hälsoeffekter -  betydelsen av strukturella membran,
   Fredrik Rosqvist, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

 13.30 – 13.55  Uppkomst av övervikt och fetma under de första levnadsåren - studier av fysisk 
   aktivitet och kroppsfetthalt,  Hanna Henriksson, Inst för klinisk och experimentell 
   medicin, Hälsouniversitetet, Linköping

 13.55 – 14.20  Kostvanor i familjer med 1-åriga barn, med låg respektive hög risk för utveckling 
   av fetma, Viktoria Svensson, Clintec, Enheten för pediatrik, KI, Huddinge 

 14.20 – 14.45  KAFFE

 14.45 – 15.10  Kostfibers hälsoegenskaper - studerat med metabolomik, Anna Johansson Persson, 
   Inst för biomedicinsk nutrition och tillämpad biokemi, Lunds universitet, Lund

 15.10 – 15.35  Biomarkörer för intag av fullkorn av råg och vete - metaboliter av alkylresorcinoler, 
   Matti Marklund, Inst för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet/Inst för        
   livsmedelsvetenskap, SLU, Uppsala

 15.35 – 16.00  Svensk nutritionsforskning – idag och imorgon, Robert Brummer och diskussion. 

Nutritionsforskning ger nya kunskaper som 
utgör viktiga hörnstenar i arbetet för en god 
folkhälsa. I takt med forskningens framsteg 
framstår det allt tydligare att sambanden 
mellan mat och hälsa är komplexa. För att på 
ett framgångsrikt vis omsätta kunskaperna till 
produkter och tjänster, som underlättar för 
konsumenten att göra hälsosamma val krävs 
både gedigen sakkunskap i nutrition och ett 
vetenskapligt förhållningssätt till nya rön. De 
anslag som SNF varje år delar ut till ett antal 
forskarstuderande vid de svenska universite-
ten bidrar till såväl framtidens kunskap, som 
till välrustade nyckelpersoner i det framtida 
mat- och hälsoarbetet. 

Vid det här seminariet erbjuds SNF:s med-
lemsföretag en exklusiv försmak av framtiden!   

Aktiva ”SNF-doktorander” delar med sig av 
färska resultat från pågående forskning och 
ordföranden för SNF:s forskningsnämnd be-
lyser viktiga frågor för den svenska nutritions-
forskningens framtid. Vi hoppas på ett aktivt 
deltagande från publiken och att diskussioner-
na kommer att generera nya tankar och idéer 
inför medlemsföretagens, doktorandernas, 
och SNF:s framtida arbete. Ett seminarium i 
dess ursprungliga betydelse  - ”plantskola”.

Anmälan senast 8 april 2013

till agneta.hartlen@snf.ideon.se

seminariet är kostnadsfritt


