
 

ktf.se        bfs.se        iih.se        sveff.se       kohf.se        svensktvaxtskydd.se 

 

Tema Hudallergi 
KTF Utbildning hälsar välkomna till en intressant dag på temat hudallergi. Hudallergi är 

den komplikation som oftast associeras till kosmetiska produkter. Hur ser symptomen 

ut, hur kan risken minskas och, finns det några botemedel?  

Innehåll 
 

• Vad är allergi?  

• Basal immunologi, vad skiljer allergi från överkänslighet?  

• Genomgång av vanliga hudtillstånd som nässelutslag, kontakteksem, rosacea, 

perioral dermatit och akne 

• Allergen of the year – Vilka ingredienser ger upphov till mest allergiska besvär?  

• Syntetiska parfymämnen och naturlig eterisk olja – skillnader och likheter 

• En genomgång av olika konserveringsmedel och dess egenskaper 

• Vad krävs för att få använda Astma – och allergiförbundets symbol på kosmetiska 

produkter?  

Vi vänder oss i första hand till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, 
underleverantörer och journalister men naturligtvis är alla intresserade varmt 
välkomna. 
 

Utbildningsprogram  
 
9.45 – 10.00 Kaffe och registrering 

10.00 – 10.15 Inledning 
Peter Jansson 

10.15 – 11.15 Vad är hudallergi? - Hudläkarens perspektiv 
Maria Brolin 

11.15 – 12.00 Allergen of the year 
Christoph Martschin 

12.00 – 13.00  Lunch 

13.00 – 13.45 Allergi ur ett kemiskt perspektiv 
Pär Svahnberg 

13.45 – 14.00 Kaffe 

14.00 – 14.45 Astma – och allergiförbundets märkning: Hur går granskningsprocessen till? 
Christine Hanberg, Anders Boman 

14.45 – 15.00 Frågestund 
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Föreläsare 
 

   

Peter Jansson 

Rådgivare om lagstiftning 

och tekniska frågor om 

kosmetiska produkter, 

KoHF 

Maria Brolin 

Specialistläkare dermatologi, 

Hudcentrum Hagastaden 

samt Konsult, 

Dermamedica Brolin 

Consulting AB 

Christoph Martschin 

Specialistläkare och 

medicinsk ansvarig läkare, 

Akademikliniken 

   

Christine Hanberg 

Marknads – och 

kommunikationsansvarig, 

Astma – och 

allergiförbundet 

Anders Boman 

Docent vid Karolinska 

institutet, Ledamot i 

granskningsrådet 

 

Pär Svahnberg 

Doktor i organisk kemi, 

Toxintelligence 
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Övrigt 
 
Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi 
oss rätten att ställa in utbildningen resp. att få återkomma med nytt tillfälle. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se 
 
Mer information finns på www.ktfutbildning.se  
 

Viktig information 
 
Pris 
3500 SEK för medlemmar, 4500 SEK för övriga företag 
Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.  
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast onsdag 4 april 2018. Vid uteblivet 
deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Tid & Plats 
Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
Onsdag 11 april 2018 kl. 9.45 – 15.00 
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