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Frukostseminarium – Solvård 

KTF Utbildning hälsar välkomna till ett intressant frukostseminarium om 

solskydd, hudcancer, D-vitamin, nanopartiklar och mycket mer.  

Innehåll 

 Hur bedöms solskyddsprodukters säkerhet? 

 Vilka regelverk och rekommendationer måste företagen uppfylla? 

 Varför innehåller solskyddsprodukter UV-filter i nanostorlek? 

 Hur påverkas människor av solens strålning? 

 Kan vi skydda oss mot UV-strålning och ändå producera tillräckligt mycket 

D-vitamin? 

 Finns det några vetenskapliga stöd för att växtextrakt som hallonfröolja 

skyddar lika effektivt mot UV-strålning som traditionella UV-filter? 

Vi vänder oss i första hand till journalister men naturligtvis är alla intresserade 

varmt välkomna. 

Föreläsare 
 

    

Peter Jansson, 
rådgivare om 
lagstiftning och 
tekniska frågor om 
kosmetiska 
produkter, KoHF 

Pär Svahnberg, 
doktor i organisk 
kemi, Toxintelligence 

Maria Brolin, 
Specialistläkare 
dermatologi, 
Hudcentrum 
Hagastaden samt 
Konsult, 
Dermamedica Brolin 
Consulting AB 

 

Josefin Backman, 
Gruppchef 
Kosmetikaenheten, 
Läkemedelsverket 
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Seminarieprogram 
 

Tid Innehåll 

8.00 – 8.20 Frukosten står uppdukad 

8.20 – 8.30 Inledning 

Peter Jansson, KTF 

8.30 – 8.45 UV-filters funktion i solskyddsprodukter 

Pär Svahnberg, Toxintelligence 

8.45 – 9.00 Huden och solen - Hudläkarens perspektiv 

Maria Brolin, Hudcentrum Hagastaden och Dermamedica Brolin 
Consulting 

9.00 – 9.15 Solskyddsprodukter är väl reglerade 

Josefin Backman, Läkemedelsverket 

9.15 – 9.30 Tid för frågor 

 

Övrigt 
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast torsdagen den 26 
januari 2017. Anmälan är obligatorisk och bindande.  
 
Vid fulltecknat seminarium eller för få deltagare vid anmälningstidens slut 
förbehåller vi oss rätten att ställa in seminariet 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 
Seminariet är kostnadsfritt. Vid uteblivet deltagande tas en avgift på 1000 
kr (ex moms) per person ut (ej för journalister). Det går bra att utse 
ersättare vid förhinder.  
Frukost ingår. 
 
Tid & Plats 
Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
Torsdag 9 februari 2017 kl. 8.00 – 9.30  
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