
HÅLLBAR NUTRITION FÖR HÄLSA – DIETISTENS MERVÄRDE. DRF Kongress 2018 
Programmet och sidan är under uppbyggnad och uppdateras kontinuerligt, allt eftersom föreläsarna bokats. 
 
Torsdag 12 April:   
HÅLLBAR NUTRITION FÖR HÄLSA – FRÅN GLOBALT TILL PERSONCENTRERAT 

9-10  Registrering, kaffe 

10.00 Välkomna!  

10.10-10.40 Hållbar nutrition genom livet  
Invigning 

10.40-12.00 Vision och strategi för hållbar nutrition 

Susann Ask, ordf. DRF. Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet 
 

Ett mänskligt varumärke skapar möjligheter 

Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert. 
– om att vara sitt eget varumärke och ambassadör för varumärket dietist 

12-13.15 Lunch 

13.15-14.40 Parallella seminarier, 3 pass à 25-30 min (spår A resp B): 
Ohälsosamma matvanor – den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige 

A. Prevention och behandling av ohälsosamma matvanor 

B. Hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk  

14.40-15.10 Kaffe 

15.10-16.40 Parallella seminarier, 2 pass à 40 min (spår A resp B): 
A. Hållbar nutrition hos barn och unga 

B. Hållbar nutrition hos äldre 

17.00.18.15 Årsmöte  
Möjlighet att delta via länk samt rösta via mentometer 

18.30 Mingel och middag 

 
Fredag 13 april:  
DIETISTEN SKAPAR MERVÄRDE – VERKTYG OCH KOMMUNIKATION 

8.00 Registrering (för de som deltar enbart på fredagen) 

8.30-
10.00 

Nutrition economics: Att mäta effekter av nutritionsbehandling  
Karen Freier, University of Maastricht. Hårda fakta kring mjuka värden. Hur kan vi använda data och statistik för 
att visa värdet och betydelsen av dietistens arbete: “the added value” 

10-10.40 Kaffe 

10.40-
12.10 

Parallella seminarier, 2 pass à 40 min (3 spår: A, B resp C): 
A. Kommunikation om mat och hälsa 

B. Industrins roll för hållbar hälsa och nutrition 

C. Workshop kring Nutrition economics 

Workshopen leds av Karen Freier; uppstart och kick-off för Nutrition economics i Sverige.  
Föranmälan krävs! (bindande) 

12.10-
13.20 

Lunch 

13.20-
14.50 

Parallella seminarier, 2 spår med 2-3 pass, totalt ca 80 minuter (A resp B): 
A. E-hälsa och ny teknik – hot eller möjlighet för jämlik hälsa? 

B. Register och statistik viktiga verktyg för att utvärdera nutritionsbehandlingsprocessen 
 

14.50-
15.30 

Mat som identitetsmarkör  
Inspirationsföreläsning: DRF 40 år: Mat och trender i Sverige under DRF:s tid: 1977-2017 

Susann Ask. Take home message och avslutning 

15.30-
16.00 

Kaffe + smörgås 

Öppen scen (föranmälda tal à 7-8 minuter) 
För utställare, deltagare m fl som vill presentera en poster, sin verksamhet, ett projekt eller en idé, utvecklingsarbete etc. 
Hälsotorget – utställare (andra förbund och organisationer) 
Posters 

Forskning och uppsatser 
Lokala utvecklingsarbeten 

Goda exempel, insatser som är värdeskapande för patienten 
Maila intresseanmälan om posterplats resp. bidrag till Öppen scen till kongress2018@drf.nu ! 

mailto:kongress2018@drf.nu

