
Vårmöte med Nätverket för Epidemiologi och Nutrition (NEON) 

 

Nordiska Hälsovårdshögskolan, Göteborg 

13-14 april, 2000 

 

 

Tema: Dagens doktorander, framtidens forskare 
Nutritionsepidemiologi – forskarutbildning och aktuell forskning 

 

 
PROGRAM: 

 

Torsdag 13 april 
11.30-13.00 Lunch på Restaurang Reveljen 

 

13.00-13.15 Välkomna Lauren Lissner, NEONs arbetsgrupp 

  Guðjón Magnússon, Rektor, NHV 

 

13.15-14.00 ”Epidemiologic Studies of Nutrition and Disease ” 

 Prof. Jaap Seidell, Dept. of Chronic Diseases and Environmental Epidemiology 

 National Institute of Public Health and Environment, Bilthoven, Netherlands 

 

14.00-15.30 Presentation av aktuella avhandlingsarbeten 

 

15.30-16.00 Kaffe 

 

16.00-17.30 Presentation av aktuella avhandlingsarbeten 

 

19.30 -  Middag 

 

 

Fredag 14 april 
08.00-09.30 Presentation av aktuella avhandlingsarbeten, forts.  

 

09.45-10.30 ”Nutritional Epidemiology in the Nordic countries” 

Prof. Dag Thelle, Sektionen för preventiv kardiologi, Östra 

Sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg 

 

10.30-11.00 Kaffe 

 

11.00-12.20 Forskar- och post-doc utbildning i nutritionsepidemiologi för svenska

 forskare (diskussion under ledning av Katarina Augustsson)  

 

12.20-12.30 Avslutning Anna Winkvist, NEONs arbetsgrupp 

 
12.30-13.30 Lunch på Restaurang Reveljen 

 

14.30-16.30 Möjlighet att besöka Utvecklingslab och Institutionen för klinisk näringslära 



Presentation av aktuella avhandlingsarbeten 
 

 

Torsdag 13 april 

 

14.00-14.40 

Anna Bergström, doktorand, Inst för medicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet: 

Etiologiska studier av njurcancer: betydelsen av fetma och viktfluktuationer—en diskussion 

om analys av viktfluktuationer och fetma vid olika tidpunkter i livet. 

 

 

14.50-15.30 

Ingrid Larsson, doktorand, Inst för invärtesmedicin, Göteborgs universitet: 

Kroppssammansättning och kostintag i förhållande till body mass index—en diskussion om 

val av metod för kostundersökning och mätning av kroppssammansättning. 

 

 

16.00-16.40 

Irene Mattisson, doktorand, Malmö Kost Cancer Studien, Lunds universitet: Vad är högt 

fettintag?—en diskussion om olika definitioner av fettintag och deras betydelse för ranking 

av individer, samband med potentiella konfounders, energijustering, underrapportering och 

livsmedelsval vid olika fettintag. 

 

 

16.50-17.30 

Viveka Persson, doktorand, Sektionen för internationell mödra och barnhälsovård, Inst för 

mödra och barnhälsovård, Uppsala universitet: Variabilitet i skattning av kostintag—en 

diskussion om dess betydelse för planering av kostundersökningar. 

 

 

 

 

Fredag 14 april 

 

08.00-08.40 

Marie Löf, doktorand, Avdelningen för nutrition, Inst för biomedicin och kirurgi, Linköpings 

universitet: Näringsfysiologiska studier av gravida kvinnor—en diskussion om utveckling 

och utvärdering av enkel metodik för att bestämma energiintag, kroppssammansättning och 

fysisk aktivitet. 

 

 

08.50-9.30 

Christel Larsson, doktorand, Inst för kostvetenskap, Umeå universitet: Validering med 

biologiska markörer för kostintag bland veganer i Sverige—en diskussion om biologiska 

markörer för intag av energi, protein, natrium och kalium. 

 

 

 


