
 

 

Webinarprogram hösten 2021 

25 augusti 10.00 – 12:00 
Användning av hälsopåståenden 
– genomgång av ny praxis om 
botanicals. 

 

Föreläsare: Katarina Ladenfors, 
advokat/partner Advokatfirman 
Marlaw. 

På webinariet tas bland annat upp 
om de senaste domarna om 
botanicals och vad det innebär. 

Webinariet hålls för medlemmar. 
 

 

17 september 10:00 – 11:30 
Dålig sömn – Vilka faktorer 
påverkar och hur kan kosten 
hjälpa? 

   

Föreläsare: Anders Tengström, Ph.D 
Clinical Psychologist and Associate 
Professor KI 
Föreläsare: Andrea Grossmann, 
regulatoriskt sakkunnig Svensk 
Egenvård. 

 

 

Problem med sömnen är ett av vår 
tids största problem. På webinariet 
får du bland annat svar på orsaker, 
lösningar och om vad kosten har för 
betydelse för sömnen.  

Webinariet hålls för medlemmar. 

 

 

13 oktober 09:00 – 12:30 Del I 
14 oktober 09:00 – 12:00 Del II 
Utbildning online i HACCP. 

 

Föreläsare: Camilla Carlsson, 
livsmedelsingenjör Ceduo. 

Utbildningen i HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) 
syftar till att ge deltagaren ökad 
förståelse för HACCP-metodiken.  

Utbildningen fokuserar på 
implementering och underhåll av 
HACCP. Du får kunskaper om 
arbetssättet och det bakomliggande 
regelverket. På kursen varvas teori 
med praktiska övningar. 

Utbildningen vänder sig till dig som 
jobbar inom produktion, inköp, 
produktutveckling, kvalitet eller på 
ett importföretag. 

 

 



 
 

Onlineutbildningen i HACCP är 
öppen för alla att anmäla till. 
Kostnad medlem: 1 495:- ex moms. 
Kostnad icke medlem: 4 995:- ex 
moms.  

 

 

11 november  
Höstmöte online 

Höstmöte hålls den 11 november för 
medlemmar i Svensk Egenvård. 

 

 

19 november 10:00 – 12.00 Del I 
26 november 10:00 – 12:00 Del II 
Ny uppdaterad branschriktlinje 
”Säkra kosttillskott till 
konsument” 

 

Föreläsare: Yanina von Weber, 
regulatoriskt sakkunnig Svensk 
Egenvård. 

Svensk Egenvårds branschriktlinje 
”Säkra kosttillskott till konsument” 
uppdateras under hösten. På 
webinariet får du aktuell information 
om uppdateringar och om nyheter 
som har skett i regelverket.  

Branschriktlinjen är ett redskap för 
att underlätta för leverantörer att  

 

upprätta ett system för säkra 
kosttillskott.  

 

 

För anmälan till samtliga 
webinar och utbildningar 
kontaktar du 
ann@svenskegenvard.se . 

Välkommen med din anmälan! 

 

 

 

 

 

 

 

 


