
Skrivelse till Skolverket  

Handläggare Sabina Vesterlund och                      

Arbetsgruppen med uppdrag att anpassa timplanen efter kursplanerna i Lgr 11. 
 

Ge Hem- och konsumentkunskap fler timmar nu.                        

Det är hög tid för Skolverket att lyfta ämnet Hem- och konsumentkunskap när grundskolans timplan 

ska anpassas efter kursplanerna i Lgr11. Marknaden idag är global och komplex. Utbudet av varor 

och tjänster är enormt. Det kräver starka, medvetna konsumenter. Näthandeln ökar lavinartat och 

snabba SMS-lån utan kreditprövning kullkastar privatekonomin. Vår konsumtion bidrar till artdöd och 

utsläpp av växthusgaser. Inte minst unga konsumenter behöver lära sig resurshushållning och få 

instrument att navigera sin livsstil efter. Hem- och konsumentkunskap är skolans enda ämne som 

förmedlar en helhetsbild i hur konsumtion påverkar hälsa, ekonomi och miljö. Det behövs mycket 

kunskap, kritiskt tänkande och tid för reflektion för att få insikt i hur allt hänger ihop. Och inte minst 

tid för att öva och praktisera. Detta går inte ihop med att ämnet är skolans absolut minsta ämne, 

t.o.m. mindre än Elevens val.  Globaliseringen är här, mer kunskap är ett måste. Skolan har ett stort 

ansvar i att förmedla denna kunskapsgrund så att alla ungdomar får samma chans i livet. 

Nytt uppdrag: Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över behovet av att omfördela tiden 

mellan ämnena i grundskolan och i motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans 

mellan det centrala innehållet i kursplanerna och den tid som är avsatt för varje ämne i timplanen. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2021.                          

Vi vill uppmana Skolverket i uppdraget att anpassa timplanen efter kursplanen i Hem-och 

konsumentkunskap och efter den verklighet vi befinner oss i 2020. Det behövs minst tre gånger fler 

timmar.  

Kursplanen har höga och lovvärda ambitioner, men timplanen är ett hån. Kursplan och timplan går 

inte ihop. Kanske är det anledningen till att bristen på Hem- och konsumentkunskapslärare är stor. 

Man blir frustrerad av att aldrig hinna med att ge den kunskap barn och unga så väl behöver för att 

klara livets alla vardagar och som kursplanen beskriver. De 118 timmarna räcker inte till. Vi föreslår 

350 timmar som bör fördelas på de tre stadierna med flest timmar i högstadiet.  Hem-och 

konsumentkunskap behöver också mer av sammanhängande schematid för att få tid att träna de 

praktiska momenten och värdera resultatet.                                      

Nu är det dags att ge den tid som motsvarar kursplanens intentioner och målsättning. Den totala 

undervisningstiden i grundskolan är 6 890 timmar. Allt för länge har ämnet Hem- och 

konsumentkunskap nedgraderats och varit skolans minsta ämne. Ämnet som ger vardagskunskap för 

varje dag hela livet. I bästa fall tilldelas ämnet 118 timmar i den nioåriga grundskolan. 36 timmar på 

låg- och mellanstadiet och 82 timmar på högstadiet. Det är totalt 3 veckor under nio år och är endast 

1,7 procent av totala utbildningstiden på grundskolan.  På den tiden ska man lära sig bli en 

reflekterande konsument som gör kloka val på en stenhård, global marknad. Var är logiken och 

rättvisan i detta?  

Konsumtionen påverkar allt: Den dagliga konsumtionen och livsstilen påverkar den egna hälsan, 

ekonomin i hushållet, miljön och klimatet. Detta i sin tur påverkar hela samhället. Varje köp man gör 

lämnar spår som påverkar vårt klot: atmosfär, jordar, skogar, sjöar och hav. Frågan som måste ställas 

är: Hur ska man konsumera för ett friskare liv, social hållbarhet, biologisk mångfald och en hållbar 



framtid? Agenda 2030 antogs i Paris 2015 och de flesta av världens länder undertecknade 

överenskommelsen, så också Sverige. I agendan finns 17 övergripande globala mål. De handlar bl.a. 

om en mer rättvis värld, om jämställdhet, god utbildning för alla, att värna våra ekosystem med 

biologisk mångfald, rent vatten och ren jord samt att sträva efter hållbar produktion och konsumtion. 

Många företag och organisationer har idag implementerat målen i sina verksamheter. Medvetna 

konsumenter ställer om i hushållet. Medvetna konsumtionsval är en utmaning för oss alla och kräver 

kunskap som kan omsättas i praktisk handling varje dag. Detta är också kärnan i ämnet Hem- och 

konsumentkunskap. Det är därför hög tid att prioritera upp ämnet i skolans timplan.  

Det behövs många fler timmar i Hem- och konsumentkunskap nu. Ämnet ger kunskap i hälsa, 

ekonomi och miljö, hur allt hänger ihop och påverkar oss och framtiden. Man får också genom 

praktisk handling ett helhetsperspektiv på hur skolans olika ämnen samspelar i allt från matematik, 

NO, SO till svenska språket. Det är också viktig kunskap för kommande yrkesval inom vård-och 

omsorg, serviceyrken inom hotell- och restaurang samt inom livsmedels-industri och handel. 

Hälsa: Alla vill må bra. Grundstenarna för detta är kunskap i mat och måltider, i vad och varför man 

behöver äta. Bra mat ger ork, gott humör och ett friskare liv. Bra mat är fylld med nyttigheter 

kroppen behöver för att fungera, mat som ger ett starkt immunförsvar och lagom med energi för 

arbete och fritidsaktiviteter. Tallriksmodellen visar proportionerna för olika livsmedel i måltider och 

är ett effektivt hjälpmedel när maträtter ska värderas.                                                              

Här i Sverige lever vi ”lite för bra”, vi äter mer än vi behöver. Mat och dryck innehåller mer energi än 

vi förbrukar. Mycket av färdigmaten innehåller snabba kolhydrater och man hamnar lätt i den onda 

sockercirkeln. Detta leder till övervikt redan tidigt i åldrarna. En studie visar att övervikt och fetma 

ökar i alla åldersgrupper. Bland 4-åringar var övervikten 11 procent som ökade till 31 procent bland 

unga vuxna, 16-29 år, och ökade till 61 procent bland vuxna mellan 45-64 år. Ökningen är något 

kraftigare för män än för kvinnor. Viktökningen leder till högre risk för högt blodtryck och problem 

med hjärta och kärl, cancer och diabetes. Diabetes typ 2 ökar och drabbar idag allt för många barn 

och unga.                                        

Goda nyheter är att forskning och kostundersökningar världen över visar att hälsosamma matvanor 

och fysisk aktivitet minskar riskerna att drabbas av dessa livsstilssjukdomar. I Hem- och 

konsumentkunskap lär man sig grunderna för hälsosamma matvanor från planering av måltider och 

inköp av livsmedel till att laga mat och arbeta tillsammans, samt glädjen i att få dela måltid med 

varandra. Det är vardagskunskap för hela livet som dagens unga har rätt till. Det handlar om att 

hushålla med resurserna, att handla lagom mycket för att minska matsvinnet. Fortfarande går nästan 

en tredjedel av matinköpen ner i soppåsen. Det är inte hållbart. Det är dålig ekonomi. Ohälsa kostar, 

både för individen och samhället. Sjukvårdskostnaderna i Sverige kan räknas i miljarder till följd av 

dåliga matvanor. I Hem- och konsumentkunskap omsätter man livsmedels- och näringskunskap i 

praktisk handling i matlagning -och bakning. Mer tid och klok schemaläggning behövs för att 

förmedla grundkunskap för en friskare livsstil.    

Ekonomi: Det är lätt att överkonsumera både mat, kläder och prylar. I dag lever 8,5 procent av 

Sveriges barn i hushåll där minst en förälder har skulder hos Kronofogden eller är under pågående 

skuldsanering. Inbjudande reklam och nya trender, låga priser, lockande avbetalningsplaner och 

snabba SMS-lån utan kreditprövning kan lätt leda till oövertänkta köp och fel beslut i en pressande, 

stressig vardag. Och så har man fastnat i skuldfällan som kan leda till slutstation Kronofogden.               

Man behöver kunskap i marknadens språk för att reflektera och ifrågasätta. Man behöver kunskap i 



vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument och vilka lagar som styr detta. Man måste 

kunna räkna procent och jämföra olika erbjudande. Man måste träna sig i att ha koll på sina pengar 

och sina utgifter så man själv kan styra sin vardag. Ekonomi betyder helt enkelt att hushålla med 

resurserna. I Hem- och konsumentkunskap får man lära sig detta, att planera sin ekonomi, att göra 

sin budget med inkomster och omkostnader. Det är viktig vardagskunskap för hela livet. Med fler 

timmar kan ämnet uppfylla kursplanens intentioner. 

Miljö: Att vara en smart och medveten konsument är inget man lär sig på en kafferast. För att nå 

kursplanens mål och att sträva mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030 bör man också träna sig i att 

ställa frågor ”Hur påverkar mitt köp av denna vara eller tjänst miljö och klimat? Ska man köpa omärkt 

eller ekologiskt, ska man köpa närodlat eller importerat? Är det god djuromsorg på gården där 

julskinkan kommer ifrån? Hur är äpplet odlat, med eller utan bekämpningsmedel? Hur är 

arbetsförhållandena på fabriken där snyggaste jeansen är sydda? Är vegetarisk mat bättre eller 

sämre än allsidig kost?  Ska resan till Italien gå med flyg, buss, tåg eller egen bil?” Som konsument har 

man rätt att fråga och få genomlysande svar om allt från produktion till konsumtion. Många varor 

och tjänster märks med ursprungsmärkning och miljö- och klimatmärkning. I Hem-och 

konsumentkunskap får man träna sig i att ifrågasätta och ställa krav utifrån hållbarhetsperspektiven. 

Med kunskap ökar självkänslan och tryggheten hos var och en. Man kan själv reflektera och komma 

till beslut och därigenom vara med och påverka utvecklingen i en mer hållbar riktning.  

I Hem-och konsumentkunskap lär man ut helheten, hur vanor och livsstil gör skillnad i hälsa, ekonomi 

och miljö. Den kunskapen är en rättighet. Den behövs för att kunna leva ett friskt och värdigt vuxenliv 

och för en hållbar framtid. Sverige har inte längre råd att underlåta sina ungdomar tillräcklig 

undervisningstid i Hem- och konsumentkunskap. I det uppdrag Skolverket nu har fått från regeringen 

och som ska vara klart den 31 mars 2021 finns möjligheten att äntligen ge Hem- och 

konsumentkunskap ett stort lyft av tid i timplanen och den status det förtjänar. Det förväntar vi oss. 

Stockholm december 2020 

På uppdrag av Matmaffian, Sveriges Matskribenters förening  

Ellionor Moberg, Hushållslärare, Marknadsekonom, Miljöstrateg 

Britt-Marie Dahlin, Hushållslärare, MSc och Grundare av Tallriksmodellen 

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter 

Kajsa Asp, dietist  

Skrivelsen är idag undertecknad av 263 personer, matskribenter, lärare och dietister.  

Se Bilaga 1 och 2 

 

 

 

 



 Bilaga 1 

Matmaffian är en ideell förening som verkar för god matkultur. De har verkat i 35 år och har under åren följt 

ämnet Hem-och konsumentkunskaps utveckling i skolan med oro. De vill med denna skrivelse ge sitt stöd för en 

mer positiv utveckling för ämnet genom att ge det en starkare plattform med utökat antal timmar.  

Medlemmar i Matmaffian, Sveriges Matskribenters förening,  
som skriver under på skrivelsen till Skolverket   (den 30 nov 2020, kl. 23.00) 
 
Styrelsen för Matmaffian 
Cecilia Öster, ordförande, styrelsen@matmaffian.se     telefon 070-796 52 17 
Eva Broström 
Margareta Jeding Ivert 
Malin Landqvist 
Ami Hovstadius 
Juanita Conway 
Susanne Snäll 
Henrik Mattsson 
Birgit Nilsson Bergström 
Christina Asplund 
Medlemmar i Matmaffian 
Viola Adamsson, hushållslärare och PhD medicinsk vetenskap 
Johanna Westman, Mosebacke Matstudio 
Maud Onnermark, chefredaktör Matmagasinet  
Ann-Helen Meyer von Bremen, Uttryck AB 
Åse Zaccherini, konsumentjournalist 
Margareta Schildt Landgren, Hkk- och samhällskunskapslärare, Msc 
Marie Törnblom, Hushållslärare 
Inger Bjurgård, journalist 
Ann-Marie Schröder, konsumentreporter 
Birgit Hemberg 
Ann-Sofie Dahl Ekblom, Hkk-lärare 
Ebba Wachtmeister 
Mia Ackebo, Hushållslärare, Hållbarhetsledare ICA Sverige AB 
Christina Möller, Hushållslärare, Fil dr HC 
Carita Wallman Larsson, fd matombudsman LRF 
Maud Ekblad, förstelärare i Svenska och SO, föreläsare i mat och måltidshistoria 
Christina Flänsgård, dietist 
Birgitta Lindewall, hushållslärare 
Kajsa Lindewald, leg. ämneslärare 7-9 
Ulla-Kerstin Nilsson Blom, UKNB Kommunikation 
Christina Ihrsén Ek, Hållbarhetscoach, Kvalitetslabb CR S&I Solna 
Agneta Berglund, fd Lantmännens provkök 
Lena Bensryd, kock 
Anna Sjögren, kostvetare, livsmedelsjournalist 
Berit Paulsson, hushållslärare 
Birgitta Villner Gyllenram, hushållslärare 
Malin Karlén Andersson, hushållslärare  
Ellionor Moberg, hushållslärare, marknadsekonom, miljöstrateg 
ellinor.k.moberg@gmail.com telefon 073-032 26 93 
Britt-Marie Dahlin, hushållslärare, MSc och grundare av Tallriksmodellen 
brittmarie.dahlin@gmail.com telefon 070-444 40 67 
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Dessutom fler som engagerat sig 
Karin Ohlsson, kock 
Monika Mårtensson, hushållslärare 
Annika Unt, leg dietist  
Barbro Anderberg, lärare i Hem-och konsumentkunskap 
Gertrud Mark, f.d. produktchef och färskvaruutbildare 
Margareta Edsgård, hushållslärare, konsumentvägledare och affärsutvecklare 
Kristina Eriksson, matskribent och kokboksförfattare, Hkk-lärare 
Karin Wistrand Kardemark, leg. Hkk-lärare och folkhälsovetare 
Helena Kugelberg Palmqvist, hushållslärare, yrkeslärare inom restaurang och livsmedel 
Ellinor Varady, hushållslärare, matjournalist 
Monika Persson, Hem- och konsumentkunskapslärare 
Kristina Sjöholm, kostekonom 
Eva Hamnebo, kostchef 
Britt Olsson, lärare i hemkunskap, fd rektor Ester Mosessons Gymnasium, restaurangskola 
Annika Yokoyama Ohlson, Hushållslärare 
Lill Spenninge, Måltidschef 
Ewa Fager, lärare i HKK och svenska 
Britha Johansson, hushållslärare 
Ingalill Bergendorff, hushållslärare 
Amanda Persson, lärare i HKK och svenska för invandrare 
Yoanna Ohlson Yokoyama, dietiststudent 
Hermine Ohlson Yokoyama, läkarstudent 
Agneta Källner Sjöstrand, hushållslärare 
 
 
 
 
 

Sveriges Konsumenter 
Sveriges konsumenter är en obunden, demokratiskt förankrad, ideell organisation som står 
på konsumenternas sida. Organisationen kämpar för alla konsumenters rätt till skydd, 
inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val. 
 
E-post: info@sverigeskonsumenter.se   telefon 08-674 43 00 
 
Kontakt:  
Generalsekreterare Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se  telefon 070-797 79 87 
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Bilaga 2 

Dietister och Matmaffian har gemensamma intressen i matens värld. De kontaktade oss och ville stödja 

skrivelsen. Dietister är en yrkeskår som dagligen möter den ohälsa som råder i alla åldrar i Sverige. De vill se en 

förstärkning av ämnet Hem- och konsumentkunskap för att alla unga ska få en mer stabil kunskapsgrund att stå 

på. För det behövs mer tid.  

Dietister som skriver under på skrivelsen till Skolverket (200 personer den 30 nov 2020, kl. 10.00) 

Kajsa Asp Jonson, leg. dietist, journalist, författare E-post: kajsa.asp@gmail.com telefon 070-146 30 10   

Jessica Soldervik Burman Leg dietist, med. magister i nutrition, Resurs Härryda kommun Vägledarstuderande Malmö universitet 

Kajsa Seeberg  Leg dietist Laholm   

Lena Ljunggren  Leg dietist  Jönköping   

Erika Karlsson Leg dietist Linköping   

Linda Jonsson, Leg Dietist Malmö     

Frida Karlsson Videhult, leg dietist, Med dr, Cancercentrum samt Barn- och ungdomskliniken, Umeå universitetssjukhus 

Tintin Eurenius Rääf  Leg dietist  Saschsska barn och ungdomssjukhuset i Stockholm 

Meriyan Idrisoglu Leg dietist Centralsjukhuset i Kristianstad  

Anneli Svensson, egenföretagare inom matbranschen, leg dietist, Åmål   

Amanda Berg Leg Dietist och utbildad kostekonom, Norrtälje    

Rebecca Borg  Leg Dietist  Barn- och ungdomskliniken Örebro  

Susanne Erbe Leg Dietist och utbildad kostvetare, Stockholm    

Margaretha Rasmusson leg dietist, hushållslärare, Helsingborg   

Johanna Hultberg, Leg. dietist inom friskvården, Göteborg    

Charlotta Rubin, Leg. Dietist och folkhälsovetare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

Jenny Berg, Leg Dietist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm   

Liza Jarlås, leg Dietist, Stockholm     

Nanna Mossberg Rylander, Leg dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg   

Sofie Järner Leg Dietist Barn-och ungdomskliniken Örebro  

Isabelle Larsson, Leg. Dietist, Alingsås lasarett    

Hanna Settergren, leg dietist, kommundietist Kungälvs kommun    

Martina Johansson, Leg dietist, Karlskoga lasarett.    

Anna Jönsson  Leg dietist Universitetssjukhuset i Linköping  

Carina Svärd. Folkhälsostrateg, leg. dietist. Blekinge.    

Malin Rasmussen, leg dietist , Regionhälsan Barn och Ungdomsmedicin Göteborg   

Agnes Arvidsson, leg dietist, Nyköping    

Cecilia Olsson, leg dietist, docent. Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet   

Axelie Petersson, leg dietist Länssjukhuset Ryhov Jönköping    

Jonna Persson, leg. dietist. Primärvården Västmanland    

Jonna Björkegren, leg dietist Örebro Universitetetssjukhus    

Frida Axberg leg dietist Capio Ystad    

Jessica Nyström leg dietist Länssjukhuset Ryhov    

Jessica Källquist  Leg Dietist  Primärvården Kungsgatans VC Östergötland 

Emma Nilsson, leg dietist, primärvård Värmland (Karlstad) 

Erika Berglund, Leg dietist Primärvården Region Västmanland    

Julia Smedberg, leg. dietist, Primärvården Region Västmanland. 

Petra Rydén, leg dietist, universitetslektor, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet  

Kerstin Ljungdahl, Leg dietist Barn och ungdoms medicin i Mölndal    

Cecilia Hedström, leg dietist, central barnhälsovård Göteborg    
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Lisa Bertilsson, leg. Dietist, Västervik    

Anita Polyák, Leg. dietist, Karlskoga Lasarett    

Erik Fröjdhammar, Leg dietist, Primärvården Region Uppsala    

Linnea Johansson, leg. Dietist. Södertälje sjukhus    

Emma Wilandh, leg. dietist, doktorand, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.   

Agneta Hörnell, leg. dietist, professor, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet  

Ann-Charlotte Trolin Leg.Dietist primävården Nyköping    

Ulrika Lavén, leg dietist, Capio S:t Görans sjukhus, kirurgkliniken, Stockholm   

Maria Abrahamsson Spasevski Leg dietist, Centrum för fysisk aktivitet, Göteborg   

Linda Karlsson, leg dietist, centralsjukhuset Kristianstad    

Angelica Dersell, leg dietist. Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.    

Emma Gustavsson, Leg. dietist,  Eskilstuna kommun    

Angelica Johansson, leg. dietist, Örebro    

Tora Johansson Leg dietist Rehab Öppenvård, TioHundra, Norrtälje 

Maria Sundberg Hjelm, leg. dietist Stockholm    

Linnéa Nyblom dietist, US Linköping    

Maja Pavek Leg. Dietist Barnsjukhuset Martina, Stockholm  

Frode Slinde, leg. dietist, prefekt, Göteborgs universitet    

Cecilia Nobelius  Leg dietist Göteborg   

Diana Karlsson leg dietist, Barnmottagningen, BUP och primärvården Piteå sjukhus.   

Vasiliki Karagianni, leg dietist och nutritionist, Rikscentrum Barn obesitas, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm 

Ranin Jamil, leg.dietist  Spånga rehab Västra    

Mari Wollmar, leg dietist, doktorand, Göteborgs Universitet    

Sara West, leg. dietist, Eatit AB     

Jenny Johansson  Leg.dietist  Stockholms sjukhem, Stockholm  

Stina Andersson Leg dietist Göteborg   

Tove Lindberg, leg. dietist, Södersjukhuset, Stockholm    

Sanna Carballo Engerdahl, leg.dietist, Uppsala    

Latifa Lindberg     

Leg Dietist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm    

Sofia Antonsson, leg dietist, Belly Balance    

Ulrika Hörnell Wiberg,      

dietist, Primärvårdens dietistenhet, Göteborg    

Sara Nordvall Leg dietist Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 

Maria Minter Leg. Dietist Angereds Närsjukhus, Göteborg  

Orsolya Toró leg. dietist, Primärvårdens dietistenhet, Göteborg   

Leg Dietist Bim Åkers, Adolf Fredriks Fysiocenter, Stockholm    

Andrea Mikkelsen, leg dietist, barnmedicin och FoU-centrum, Regionhälsan Västra Götaland   

Frida Segerberg, leg. dietist Katrineholms kommun    

Frida Sandberg, leg. dietist/måltidsutvecklare, Katrineholms kommun   

Åsa Fernkvist  leg dietist, Danderyds sjukhus    

Sara Norén, leg. Dietist  Region Västerbotten    

Percy Kazeroony, leg. dietist. Göteborg    

Caroline Törnklev Leg. dietist  Region Halland   

Ida Gemal Adolfsson, leg. dietist. Habiliteringen, Barn & Ungdom, Göteborg.   

Hillevi Pilgren Sautter, leg. Dietist. Göteborg    

Asma Komsan, Leg dietist. Region Halland.    

Sandra Smidelik, leg. dietist, Lund     
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Lena Lundström, leg.dietist  

Hanna Wrannvik  Leg. dietist Region Västernorrland   

Susanna Sandberg, leg dietist, doktorand, institutionen för Kost och måltidsvetenskap, Umeå universitet  

Lena Värnqvist  Leg dietist Rimbo Hälsocentral   

Alexandra Eriksson Frisk, leg dietist, Järfälla Rehab, Rehab Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde  

Lotta Lock Tornell, leg. dietist US Linköping    

Micaela Ödling, leg dietist Lindesberg    

Louise Sund, leg dietist Region Blekinge    

Maria Bengtsson, leg Dietist, Central barnhälsovård, VGR    

Louise Börjesson, leg dietist Lindesbergs lasarett    

Elmina Saksi Leg Dietist Hkk lärare Hagagymnasiet Norrköping 

Marielle Grundström leg dietist primärvården Skellefteå    

Annica Långvall, leg. dietist, doktorand, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet  

Elisabeth Stoltz Sjöström, leg.dietist, universitetslektor, inst. för Kost-och måltidsvetenskap, Umeå universitet 

Anna Lind Hedin, leg. dietist, Friskvården i Värmland och Region Värmland   

Amanda Weimar Leg. dietist/verksamhetsutvecklare  Region Östergötland   

Julia Backlund, leg dietist, Central Barnhälsovård, VGR    

Jessica Ericson, leg. dietist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm   

Kristina Michalsen,leg dietist och menyplanerare Sundbybergs stad    

Sandra Ekstrand Davidsson, leg. dietist, Habiliteringscentrum Region Västmanland   

Jeanette Persson, leg. Dietist, Uddevalla sjukhus    

Malin Ramkloo, leg dietist, Centrum för Vikthälsa/Barnsjukhuset Martina   

Hanna Johansson, leg. dietist, Habiliteringscentrum Region Västmanland.   

Marina Stephensen, leg. dietist, ASIH Stockholm Norr    

Christine Persson Osowski, leg. dietist, universitetslektor i folkhälsovetenskap, Mälardalens högskola  

Gunilla Källbäcker, leg.dietist, SCÄ, Stockholm    

Angelica Gerbert Ulander, leg. dietist, Primärvården Region Västmanland   

Camilla Johansson  Leg. Dietist Uddevalla   

Rebecca Skog, Leg dietist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm   

Johannes Edholm, leg. Dietist, Västerbotten    

Charlotte Sparre, leg. dietist, Specialistcentrum barn och unga, Angereds Närsjukhus   

Karin Dahlqvist, Leg Dietist, Stockholm    

Erika Lindmark leg. Dietist primärvården Region Västerbotten    

Linnéa Rüdén leg dietist, Region Sörmland    

Karolina Lindén  Leg Dietist Primärvården, Region Skåne  

Lena Ljungkrona-Falk Leg. dietist Central Barnhälsovård, Skaraborg Västra Götalandsregionen 

Caroline Hjorth Leg. dietist Barn- och ungdomsmedicin Dalarna  

Disa Niva, leg. Dietist, Västerbotten     

Jenny Levin, leg. dietist, Stockholm    

Hanna Lund leg. dietist. Primärvårdens dietistenhet Göteborg    

Anna Magouli, leg. Dietist, Kungälv     

Linda Hagdahl leg dietist Sthlm     

Liisa Tolvanen, leg dietist Stockholm    

Louise Follin, leg dietist Lasarettet I Landskrona    

Anna Butén, leg dietist och paramedicinsk chef Fasta Rehab SLSO, Stockholm.   

Åsa Wilén, leg dietist, Danderyds sjukhus    

Else Hellebö Johanson,leg.dietist, med. dr., Primärvårdens dietistenhet    

Anna-Karin Svanberg leg. dietist drottning Silvias barnsjukhus Göteborg   



Carolin Blom Persson, leg dietist, Stockholm    

Stina Nilsson  Leg. Dietist  Region Västernorrland   

Lisa Vestman, Västernorrland     

Carina Boväng Broman Leg dietist Region Västernorrland   

Lina Rolf, leg dietist  Barnkliniken Norrköping    

Carol Renteria, leg dietist, Hässleholm Sjukhus & behörig Hem- & Konsumentlärare.    

Antonia Andersson, leg. dietist, Primärvårdens dietistenhet, Västra Götalandsregionen.   

Christin Anderhov Eriksson, leg dietist, Barnhälsovårdsenheten, region Östergötland   

Marlene Nordlander, leg. dietist, Stockholm    

Linn Christensen, Leg dietist, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm   

Frida Midsten Leg. dietist Skaraborgs Sjukhus. VGR  

Fanny Kyrö  Leg. Dietist  Dietistmottagning Gällivare sjukhus  

Emelie Flodberg, leg dietist, Region Sörmland    

Anette Svensson Leg dietist Region Västernorrland    

Camilla Hansson, leg dietist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg   

Johanna Fast Åkesson leg dietist. Stockholm Center för cancerrehabilitering   

Therése Mattsson Nilsson, leg dietist och kock Täby    

Nighat Farooqi  Leg. Dietist  Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Linda Ölund, leg dietist Region Västernorrland    

Margaretha Lilliecreutz  Leg.Dietist Capio St:Görans Sjukhus Stockholm 

Hanna Eriksson, leg. dietist, Barn- & ungdomshabiliteringen, Göteborg    

Kerstin Ramfelt Leg. Dietist Region Jönköping    

Rebecka Metz Leg. Dietist Skaraborgs sjukhus VGR   

Julia Wanselius, leg. dietist, doktorand Göteborgs universitet    

Viktor Agrell, leg dietist Region Sörmland    

Anette Olofsson leg dietist Region Blekinge    

Anna Landén,  Leg. dietist Primärvården, Uppsala   

Sanna Stawing, leg dietist, Södertälje.    

Maria Persson, leg dietist. Region Blekinge    

Elin Lustig, leg dietist, Göteborg     

Elisabet Westman, leg dietist. H.K.H Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus i Linköping  

Fanny Hansson, leg dietist Region Västernorrland    

Catharina Björnehall, Leg Dietist, Region Dalarna    

Amanda Hallén leg. dietist, Västra Götalandsregionen    

Maria Keskitalo, leg dietist, Stockholm    

Frida Hansson, leg. dietist, Göteborg    

Annica Hermansson Leg. dietist, Region Östergötland    

Frida Tassemyr, dietist i primärvården, Västra Götalandsregionen    

Susanne Gustafsson, leg. Dietist, Enköping    

Helena Nordström, leg.dietist i region Sörmland    

Agneta Persson, leg dietist Region Västerbotten    

Louise Svensson, dietist i Primärvården, Västra Götalandsregionen    

Maria Nygårds, leg dietist Saltsjö-Boo    

Rahel Melki Joseph leg. dietist Södertälje    

Frida Carlstedt Leg. Dietist, Primärvårdens dietistenhet, Västra Götalandsregionen.  

Jenny Stålhammar leg dietist barndietist på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala  

Charlotta Svalander, leg dietist, Region Skåne    

Ebba Westin  Leg. Dietist Stockholm   



Carolina Åkerblom, Leg dietist. Uppsala.    

Agnessa Meiton, dietist primärvården Skåne    

Jeanette Almsberg, leg. dietist, Primärvårdens dietistenhet, Västra Götalandsregionen.   

Siyin Gao, leg. Dietist, primärvården Region Skåne    

Josefin Kilebrand, leg. Dietist, primärvården region Östergötland    

Malin Printzell leg dietist Danderyds Sjukhus    

Anna Strid, leg. dietist & doktorand, Göteborg    

Elin Öhgren leg dietist Umeå     

Frida Bjerkås, leg. dietist Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg   

Mathilda Sjaunja leg. Dietist, Dietistmottagningen Gällivare Sjukhus    

Mases Linda Wiklund Leg dieist    

Lisa Vestman, leg. dietist, Region Västernorrland    

Anette Olofsson leg dietist Region Blekinge    

Jeanette Steijer, leg dietist Belly Balance    

Kristina Dahlberg, leg dietist, Mödrahälsovård Västra Götalandsregionen  

Malin Sand, leg. Dietist och Folkhälsostrateg, Norrbotten 

 

 

 


