
ÅR Nr Sida Artikel Författare Temaartiklar

2008 1 6 Bokrecensioner

7 Perspektiv	  Norge:	  Norske	  myndigheter	  anbefaler	  
Nøkkelhullet

Wenche	  Frølich

8 Perspektiv	  Finland:	  Hälsoundersökningar	  och	  Centrum	  
för	  matkultur

Christel	  Lamberg-‐Allardt

9 Perspektiv	  Danmark:	  Forslag	  om	  ernæringsmærkning:	  
Mere	  enkelt	  og	  gennemskueligt,	  tak!

Gitte	  Gross

10 Skelettet	  -‐	  en	  levande	  vävnad Ulf	  H	  Lerner Benhälsa
13 Tecken	  på	  D-‐vitaminbrist	  i	  de	  nordiska	  länderna Christel	  Lamberg-‐Allardt Benhälsa
16 D-‐vitaminstatus	  och	  frakturer	  hos	  äldre	  kvinnor	  i	  Sverige Ulrika	  Pettersson Benhälsa
18 Kalcium	  och	  benhälsa	  -‐	  rekommendationerna	  håller Wulf	  Becker Benhälsa
20 Spannmålstempe Marie	  Alminger Benhälsa
21 Många	  kostfaktorer	  samspelar	  om	  benhälsan Åke	  Bruce Benhälsa
24 Färre	  frakturer	  med	  aktiv	  livsstil Magnus	  Karlsson,	  Anders	  Nordqvist,	  

Caroline	  Karlsson
Benhälsa

27 Mat,	  motion	  och	  benhälsa	  -‐	  klargöranden	  från	  
paneldiskussionen

Ulf	  Nilsson,	  Susanne	  Bryngelsson Benhälsa

28 EU-‐harmonisering	  av	  regler	  för	  hälsopåståenden	  -‐	  
näringsprofiler	  i	  fokus

Susanne	  Bryngelsson

30 Det	  svenska	  egenåtgärdsprogrammet	  under	  förändring Susanne	  Bryngelsson,	  Nils-‐Georg	  Asp
32 Nytt	  om	  fullkorn	  -‐	  med	  fokus	  på	  vikt	  och	  CRP Susanne	  Bryngelsson
34 Centrumsatsning	  på	  antidiabetiska	  livsmedel	  vid	  Lunds	  

universitet
Maria	  Johansson,	  Inger	  Björck

35 Lågkolhydratkost	  kan	  prövas	  -‐	  men	  vad	  är	  det? Nils-‐Georg	  Asp



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2008 2 7 Perspektiv	  Finland:	  Ny	  rekommendation	  för	  
skolbespisning

Christel	  Lamberg-‐Allardt

8 Mjölkfett	  och	  hälsa	  -‐	  motsägelsefulla	  resultat	  reser	  frågor Susanne	  Bryngelsson Mjölkfett

11 Mättat	  fett	  både	  gott	  och	  ont	  -‐	  förklarar	  motsägelsefulla	  
resultat

Susanne	  Bryngelsson Mjölkfett

13 Transfettsyror	  och	  risken	  för	  hjärt-‐kärlsjukdom	  -‐	  naturliga	  
vs	  industriellt	  framställda

Susanne	  Bryngelsson Mjölkfett

17 Mjölk	  och	  kroppsvikt	  -‐	  kalcium	  och	  fettsyror	  i	  fokus Susanne	  Bryngelsson Mjölkfett
20 	  Svaga	  samband	  mellan	  mjölk	  och	  cancer Susanne	  Bryngelsson Mjölkfett
22 Mjölk	  och	  hälsa	  -‐	  ökad	  kunskap	  och	  precision Susanne	  Bryngelsson Mjölkfett
24 Nygammal	  konflikt	  om	  definitioner	  av	  kostfiber Nils-‐Georg	  Asp
26 Rätten	  till	  mat	  -‐	  en	  humanitär	  utmaning	  i	  vår	  tid Ulf	  Nilsson
28 Forskningskommunikation	  mer	  än	  underhållning Lennart	  Wikström
30 D-‐vitaminets	  nya	  ansikten Nils-‐Georg	  Asp



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2008 3 7 Aktuella	  forskningsprojekt:	  NUTRITECH	  -‐	  lösningar	  för	  
intelligent	  nutrition

Annika	  Wilhelmson

8 Mat	  och	  hälsa	  i	  media	  försvårar	  saklig	  information Ingrid	  Larsson,	  Maria	  B	  Magnusson,	  
Elisabet	  Rothenberg

10 Den	  9ende	  Nordiske	  Ernærings	  konference Inge	  Tetens,	  Agnes	  N	  Pedersen Nordiska	  Nutritionskonferensen
12 Mat	  till	  spädbarn	  av	  betydelse	  för	  hälsan	  senare	  i	  

barndomen
Ulf	  Nilsson Nordiska	  Nutritionskonferensen

13 Lågt	  proteinintag	  ger	  minskad	  muskelmassa	  hos	  äldre Tommy	  Cederholm Nordiska	  Nutritionskonferensen
14 Sömn	  och	  fysisk	  aktivitet	  påverkar	  aptiten Maria	  Lennernäs Nordiska	  Nutritionskonferensen
16 Koststudier	  med	  brug	  af	  butiksmodel Thomas	  Meinert	  Larsen Nordiska	  Nutritionskonferensen
18 Notis:	  B-‐vitamintillskott	  minskar	  inte	  återinsjuknande	  i	  

hjärtfakt
19 Women´s	  health	  initiative	  i	  svensk	  media	  -‐	  bröstcancer	  

inte	  i	  fokus
Charlotte	  Nygren Nordiska	  Nutritionskonferensen

21 Folkhälsonutrition-‐	  några	  highlights Gunnar	  Johansson Nordiska	  Nutritionskonferensen
22 Matmönster	  och	  hälsa Ulf	  Nilsson,	  Susanne	  Bryngelsson Nordiska	  Nutritionskonferensen
23 Epidemiologiska	  studier	  -‐	  hur	  ska	  vi	  tolka	  dem? Elisabet	  Wirfält
26 Nutrigenomik:	  metoder	  för	  att	  undersöka	  hur	  gener	  

påverkar	  kostens	  hälsoeffekter
Gunilla	  Önning,	  Matilda	  Ulmius,Anna	  
Johansson

29 EFSA	  tillstyrker	  hälsopåståenden	  för	  växtsteroler
30 Sommarens	  stora	  bantningsstudie	  -‐	  vad	  visade	  den	  

egentligen?
Nils-‐Georg	  Asp



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2008 4 6 Finländarnas	  kostvanor	  fortsätter	  att	  utvecklas	  i	  positiv	  
riktning

Christel	  Lamberg-‐Allardt

7 Vern	  barna	  -‐	  reklampress	  og	  skolemåltider	  i	  fokus Lars	  Johansson
8 Når	  alternative	  sundhedsråd	  gør	  skade Gitte	  Gross
9 Åsikten:	  Ta	  kommandot	  i	  mat-‐	  och	  hälsodebatten Maria	  Sitell	  Kjelsson
10 Probiotika	  och	  prebiotika	  -‐	  med	  potential	  att	  påverka	  

hälsan
Susanne	  Bryngelsson Tarmhälsa

13 Notis:	  Tarmhälsa	  värd	  att	  belönas Tarmhälsa
14 Spädbarnets	  tarmflora-‐	  tidig	  kolonisering	  med	  rätt	  

bakterier	  viktigt
Christina	  West,	  Olle	  Hernell Tarmhälsa

18 Probiotika	  mott	  allergi	  -‐	  möjligt,	  men	  lång	  väg	  kvar Bengt	  Björksten Tarmhälsa
21 Tarmfloran	  styr	  vår	  ämnesomsättning Fredrik	  Bäckhed Tarmhälsa
23 Forsiktighed	  ved	  probiotika	  til	  pasienter	  i	  sykhus Tore	  Midvedt Tarmhälsa
25 Kortkedjiga	  fettsyror	  i	  tarmen	  ger	  positiva	  effekter Margareta	  Nyman Tarmhälsa
29 Glukosreglering	  -‐	  bortom	  glykemiskt	  index Anne	  Nilsson Tarmhälsa
32 Nitrat	  och	  nitrit	  -‐	  kan	  det	  vara	  nyttigt? Emmelie	  Jansson,	  Joel	  Petersson,	  Jon	  

Lundberg
35 Hearing	  om	  fett	  -‐	  bör	  rekommendationerna	  ändras Susanne	  Bryngelsson
36 Blir	  man	  fet	  av	  fruktos? Nils-‐Georg	  Asp
37 Notis:	  europeisk	  definition	  av	  kostfiber	  klar
37 Notis:	  Sämre	  insulinkänslighet	  efter	  intag	  av	  kaffe
38 Notis:	  Peptider	  i	  mat	  kan	  bidra	  till	  att	  sänka	  blodtrycket



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2009 1 6 Notis:	  Färre	  fall	  av	  stroke	  hos	  kvinnor	  som	  äter	  
medelhavskost

6 Notis:	  Efterlängtad	  lista	  har	  publicerats	  av	  Efsa
6 Notis:	  Normalviktig	  fetma	  hos	  kvinnor
6 Notis:	  Folsyra	  möte	  i	  Uppsala
6 Notis:	  Trygg	  med	  vad	  du	  äter	  -‐	  ny	  myndighetsstruktur
8 Synpunkter:	  Ros	  till	  Efsa! Gitte	  Gross
9 Brain-‐gut	  axis	  -‐	  nya	  möjligheter	  för	  probiotika	  vid	  

behandling	  av	  IBS?
Robert	  Brummer

11 Mjölksyrabakterier,	  inflammation	  och	  metabolt	  syndrom Göran	  Molin,	  Siv	  Ahrné
14 Den	  viktiga	  vitamin	  D-‐receptorn	  (VDR) D-‐vitamin
15 D-‐vitamin	  och	  åldersrelaterade	  sjukdomar:	  Ny	  hypotes	  

om	  kalcidiol	  som	  nyckelspelare
Pentti	  Tuohimaa D-‐vitamin

17 Ökadande	  kunskap	  om	  D-‐vitamin	  och	  immunsystemet Ove	  Bäck D-‐vitamin
20 Vitamin	  D	  og	  kroppsvekt Monica	  Sneve D-‐vitamin
22 Vitamin	  D	  mangel	  imellem	  indvandrare Henning	  Glerup D-‐vitamin
24 Notis:	  Från	  AD-‐	  till	  D-‐droppar D-‐vitamin
25 Intaget	  av	  D-‐vitamin	  bör	  öka Christel	  Lamberg-‐Allardt D-‐vitamin
28 Fleromättade	  fettsyror	  -‐	  inte	  bara	  kolesterolsänkande Åke	  Nilsson,	  Lena	  Ohlsson
31 Behövs	  livsmedelstillsatser Marie-‐Louise	  Danielsson-‐Tham
34 Varför	  lyckas	  många	  gå	  ned	  i	  vikt? Nils-‐Georg	  Asp



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2009 2 6 Ernæring	  i	  forebygging	  och	  behandling Lars	  Johansson

7 Mer	  näring	  och	  energi	  till	  äldre Elisabet	  Rothenberg Nutrition	  för	  äldre
10 Måltidens	  sociala	  betydelse	  -‐	  ett	  äldreperspektiv Christina	  Fjellström,	  Ylva	  Mattsson	  

Sydner
Nutrition	  för	  äldre

12 Sjukdomsrelaterad	  undernäring	  vanlig	  hos	  äldre Ingvar	  Bosaeus Nutrition	  för	  äldre
15 Ernæringsproblemer	  på	  plejehjem	  kan	  afhjælpes Anne	  Marie	  Beck Nutrition	  för	  äldre
17 Fet	  av	  fruktos	  i	  frukt? Nutrition	  för	  äldre
18 Nutrition	  vid	  demenssjukdom Gerd	  Faxén	  Irving Nutrition	  för	  äldre
21 Muskler,	  mat	  och	  träning	  under	  åldrandet Tommy	  Cederholm Nutrition	  för	  äldre
23 Sundkurs	  -‐	  för	  längre	  friskare	  liv Mai-‐Lis	  Hellenius
24 Implementera	  nutritionsrutiner	  inom	  äldreomsorgen-‐	  

räcker	  utbildning	  och	  riktlinjer
Anja	  Saletti,	  Johanna	  Törmä Nutrition	  för	  äldre

27 Måltidsrutiner	  i	  äldrevården Ann	  Ödlund	  Olin Nutrition	  för	  äldre
31 Vad	  styr	  vårt	  ätande? Maria	  Lennernäs
34 Evidensbaserat	  ätande	  -‐	  finns	  det? Lennart	  Wikström



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2009 3 6 Notis:	  Nya	  rön	  om	  A-‐vitamin	  och	  bensköhet

6 Notis:	  Växtsteroler	  verksamma	  mot	  LDL-‐kolesterol
7 Kost	  och	  karies	  på	  2000-‐talet Peter	  Lingström,	  Dowen	  Birkhed Kost	  och	  tandhälsa
10 Kost	  och	  karies	  hos	  små	  barn Christina	  Stecksén-‐Blicks,	  Göran	  Dahllöf Kost	  och	  tandhälsa

12 Tanderosion	  -‐	  moderna	  matvanor	  en	  risk Anna-‐Katrin	  Johansson,	  Thorbjörg	  
Jensdottir

Kost	  och	  tandhälsa

15 Munnens	  mikroflora	  på	  gott	  och	  ont Gunnel	  Svensäter,	  Ingegerd	  Johansson Kost	  och	  tandhälsa
19 Sockerersättningsmedel	  ger	  bättre	  tandhälsa Pernilla	  Holgerson,	  Dowen	  Birkhed Kost	  och	  tandhälsa
22 Probiotika	  för	  god	  munhälsa Christina	  Stecksén-‐Blicks,	  Svante	  

Twetman
Kost	  och	  tandhälsa

25 Övervikt,	  fetma	  och	  tandhälsa	  hos	  barn	  och	  ungdomar	  -‐	  
kostvanor	  gemensam	  nämnare

Anita	  Alm,	  Staffan	  Mårild Kost	  och	  tandhälsa

28 Functional	  foods	  -‐	  lovande	  koncept	  för	  tänder	  och	  mun Ingegerd	  Johansson,	  Peter	  Lingström Kost	  och	  tandhälsa
31 Omega-‐3-‐fettsyror	  -‐	  näringspåstående	  under	  diskussion Susanne	  Bryngelsson
33 Swespens	  Nutritionsdag	  2009:	  Evidensbaserad	  

nutritionsbehandling
Tommy	  Cederholm

34 Antioxidanter	  som	  tillskott	  -‐	  lika	  bra	  som	  frukt	  och	  grönt? Susanne	  Bryngelsson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2009 4 6 Notis:	  Stor	  förändringar	  i	  livsmedelskonsumptionen	  1960-‐
2006

6 Notis:	  Folsyrarapport
6 Notis:	  Säker	  mat	  för	  allergiska	  -‐	  ny	  websida	  vägleder
7 Mat	  och	  fysisk	  aktivitet	  för	  god	  hälsa Mikael	  Fogelholm Motion	  och	  idrott
10 Idrottsnutrition	  -‐	  state	  of	  the	  art Linda	  Bakkman Motion	  och	  idrott
14 Dryck	  under	  fysisk	  aktivitet	  -‐	  inte	  bara	  vätska Eva	  Blomstrand Motion	  och	  idrott
18 Fedtrig	  kost	  ingen	  gavnlig	  strategi	  för	  fysisk	  

præstationsevne
Bente	  Kiens Motion	  och	  idrott

21 Glykemiskt	  index	  -‐	  ett	  osäkert	  verktyg	  för	  idrotten Agneta	  Andersson Motion	  och	  idrott
25 Spiseförstyrrelser	  i	  idretten Jorunn	  Sundgot-‐Borgen,	  Solfrid	  

Bratland-‐Sanda
Motion	  och	  idrott

28 Hälsopåståenden	  i	  Europa	  -‐	  nu	  kommer	  besluten Susanne	  Bryngelsson
30 Grönt	  ljus	  för	  beta-‐glukan	  -‐	  men	  vad	  är	  minimal	  

processing?
Per	  Åman,	  Susanne	  Bryngelsson

32 Är	  berikade	  livsmedel	  och	  kosttillskott	  viktiga	  för	  intag	  av	  
näringsämnen	  i	  Europa?

Nils-‐Georg	  Asp

33 Fett	  och	  fettsyror	  betydelse	  för	  hälsan Åke	  Nilsson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2010 1 5 Konferensreferat:	  Proteinbehov	  genom	  livet Kajsa	  Asp	  Jonson Protein

6 Metabolism	  och	  behov	  av	  protein Leif	  Hambræus Protein
10 Metoder	  för	  att	  uppskatta	  proteinbehov Protein
10 Notis:	  Äta	  bör	  man	  annars	  dör	  man Protein
11 Vikt	  större	  problem	  än	  protein	  under	  graviditet	  och	  

amning
Elisabet	  Forsum Protein

13 Notis:	  Få	  följer	  kostråden Protein
14 Protein	  tidligt	  i	  livet-‐	  konsekvenser	  af	  et	  lavt	  eller	  højt	  

indtag.
Kim	  Fleischer	  Michaelsen Protein

17 Protein	  och	  aminosyror	  för	  muskelfunktion Bengt	  Saltin Protein
19 Sarkopeni	  -‐	  protein	  och	  styrketräning	  kan	  bromsa Tomme	  Cederholm Protein
21 Olika	  proteinbehov	  för	  friska	  och	  sjuka Ingvar	  Bosaeus Protein
24 Protein,	  mättnad	  och	  viktnedgång Robert	  Brummer Protein
25 Idrottare	  -‐	  en	  riskgrupp	  för	  karies	  och	  tanderosion Peter	  Lingström,	  Dowen	  Birkhed
28 Aktuella	  barnmatsregler	  -‐	  sammansättning	  och	  märkning Kristina	  Sjölin

32 Utbildningsdag:	  Nytt	  ljus	  över	  närings-‐	  och	  
hälsopåståenden

Susanne	  Bryngelsson,	  Kajsa	  Asp	  Jonson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2010 2 4 Notis:	  Riksmaten	  2010	  har	  påbörjats

4 Notis:	  Välbesökt	  Efsa-‐möte	  om	  hälsopåståenden
5 Norsk	  ernæringspolitik	  i	  35	  år Lars	  Johansson
6 D-‐vitaminet	  diskuteras	  -‐	  nya	  rekommendationer	  i	  Finland Christel	  Lamberg-‐Allardt

7 Mæthed,	  appetit	  og	  regulering	  af	  energiindtaget Nikolaj	  Ture	  Gregersen,	  Anders	  Sjödin Aptitreglering
Spelar	  måltidsordningen	  någon	  roll? Heléne	  Bertéus	  Forslund Aptitreglering
Moderna	  (in)aktiviteter	  och	  brist	  på	  sömn	  får	  oss	  att	  äta	  
mer

Jean-‐Philippe	  Chaput,	  Lars	  Klingenberg,	  
Anders	  Sjödin

Aptitreglering

17 Energidensitet	  -‐	  ett	  sätt	  att	  reglera	  energiintaget Elisabet	  Rothenberg Aptitreglering
21 Nya	  europeiska	  rekommendationer Susanne	  Bryngelsson
24 Vetenskaplig	  evidens	  i	  nutrition	  -‐	  nya	  rapporter	  från	  

WHO	  och	  SBU
Lars	  Ellegård

27 Notis:	  Ny	  norsk	  rapport	  om	  livsmedelsbaserade	  kostråd
28 Kostfaktorer	  och	  det	  metabola	  syndromet	  -‐	  

observationsstudier	  i	  fokus
Christina	  Berg

31 Glutenfri	  kost	  -‐	  normbrytande	  att	  inte	  äta	  upp	  allt Cecilia	  Olsson
33 Barns	  smak	  och	  doftpreferenser	  utvecklas	  tidigt Sara	  Ask,	  Claude	  Marcus,	  Tanja	  Sobko



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2010 3 4 Kontroverser	  om	  mat	  och	  hälsa	  i	  fokus	  vid	  KI-‐jubileum Emily	  Sonestedt,	  Ulrika	  Ericson,	  Isabel	  
Drake,	  Elisabet	  Wirfält

9 Fettets	  kvalitet	  viktigare	  än	  mängden Helena	  Bjermo Fett	  och	  fettkvalitet
14 Hälsoeffekter	  av	  mättat	  fett	  -‐	  en	  epidemiologisk	  

svårighet
Isabel	  Drake,	  Elisabet	  Wirfält Fett	  och	  fettkvalitet

16 Food	  and	  Nutrition	  Research	  -‐	  ny	  vetenskaplig	  
nutritionstidskrift	  med	  "open	  access"

Nils-‐Georg	  Asp

18 Vitaminer	  och	  mineraler	  -‐	  som	  mat	  eller	  kosttillskott Ulrika	  Ericson,	  Emily	  Sonestedt,	  Isabel	  
Drake,	  Elisabet	  Wirfält

22 Mjölkprodukter	  och	  kolesterolvärden Nils-‐Georg	  Asp
23 Fysisk	  aktvitet,	  energiomsättning	  och	  graviditet	  -‐	  

fortfarande	  finns	  frågetecken
Marie	  Löf

26 Nyckelhål	  på	  restaurang Ulf	  Bohman
28 Vatten	  -‐	  en	  fysiologisk	  balans Kajsa	  Asp	  Jonson
32 Sund	  livsstil	  lönar	  sig Nils-‐Georg	  Asp
35 Svensk	  förening	  för	  Näringslära	  -‐	  höstens	  program



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2010 4 5 Notis:	  Kost	  med	  hälsosamma	  livsmedel	  kan	  ge	  betydande	  
riskreduktion

6 Perspektiv:	  Ett	  liv	  i	  sus	  och	  dus Lars	  Johansson
7 Branschstödet	  om	  närings	  och	  hälsopåståenden Susanne	  Bryngelsson
8 Hälsopåståenden	  om	  livsmedel	  inom	  EU-‐	  vad	  krävs? Susanne	  Bryngelsson
13 Diogenes:	  Mer	  protein	  och	  minskat	  GI	  -‐	  gör	  det	  lättare	  

att	  hålla	  vikten
Nils-‐Georg	  Asp

14 Arbetsplatsen	  -‐	  plattform	  för	  bra	  matvanor? Susanne	  Bryngelsson
18 Food	  and	  Successfull	  aging:	  Mat	  för	  både	  friska	  och	  sköra	  

äldre
Nina	  Jansson

20 Notis:	  Livsmedelsverket	  tar	  fram	  råd	  om	  bra	  mat	  för	  
äldre

21 Energin	  är	  oförstörbar	  men	  kan	  förstöra	  oss	  -‐	  Att	  mäta	  
energiomsättningen	  är	  central	  för	  en	  näringsfysiolog

Leif	  Hambraeus

24 Hur	  kan	  nutritionsbehandlingen	  i	  vård	  och	  omsorg	  
förbättras?	  -‐	  exempel	  på	  förändringsarbete	  i	  kommuner

Albert	  Westergren	  Gita	  Hedin

28 Revidering	  av	  de	  nordiska	  näringsrekommendationerna	   Wulf	  Becker,	  Ulla-‐Kajsa	  Koivistro	  Hursti
30 Ätbeteende	  både	  orsak	  och	  lösning	  vid	  anorexi	  och	  fetma Per	  Södersten,	  Modjitaba	  Zandian,	  

Ionnis	  Ioakimidis,	  Cecilia	  Bergh,	  Sigbritt	  
Werner

33 Mat	  vid	  diabetes Gun	  Forsander



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2011 1 6 Tarmens	  bakterier	  -‐	  nyckeln	  till	  vår	  hälsa? Susanne	  Bryngelsson,	  Joseph	  Rafter Tarmens	  bakterier

11 Europeiskt	  nätverk	  för	  tarmhälsa Margareta	  Nyman Tarmens	  bakterier
12 Tarmflorans	  roll	  vid	  hälsa	  och	  sjukdom Lars	  Engstrand Tarmens	  bakterier
14 Vår	  fantastiska	  tarmflora	  -‐	  nyckel	  till	  hjärnans	  utveckling	  

och	  funktion?
Sven	  Pettersson Tarmens	  bakterier

16 Probiotika	  -‐	  samspelar	  med	  barns	  immunfunktion? Outi	  Vaarala Tarmens	  bakterier
18 Kan	  prebiotika	  eller	  probiotika	  lindra	  eller	  förhindra	  

allergi?
Christina	  West Tarmens	  bakterier

21 Livsmedelsfaktorer	  som	  styr	  bildning	  av	  kortkedjiga	  
fettsyror

Margareta	  Nyman Tarmens	  bakterier

24 Järn	  -‐	  ett	  mångsidigt	  mineralämne Nina	  Jansson
27 Salt	  i	  livsmedel	  -‐	  en	  utmaning Nina	  Jansson
28 Nystart	  för	  SLV Kajsa	  Asp
31 Fett	  i	  barnens	  kost	  -‐	  kvalitet	  minst	  lika	  viktig	  som	  

kvantitet
Inger	  Öhlund,	  Olle	  Hernell

35 Mättat	  fett	  och	  hjärtsjukdomar	  -‐	  enig	  expertgrupp Susanne	  Bryngelsson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2011 2 6 Bättre	  helhetsbild	  med	  kostmönsteranalys Isbel	  Drake,	  Anna	  Winkvist Kostmönster

9 Hälsoeffekter	  av	  kost	  baserad	  på	  	  nordiska	  råvaror Ulf	  Risérus Kostmönster
12 Nye	  norske	  matvarebaserte	  kostråd Lars	  Johansson,	  Lene	  Frost	  Andersen,	  

Per	  Ole	  Iversen,	  Sigbjørn	  Smeland,	  Rune	  
Blomhoff

Kostmönster

15 Notis:	  Nio	  av	  tio	  äter	  för	  lite	  frukt	  och	  grönt Kostmönster
16 Portföljkost	  -‐	  vad	  är	  det	  och	  vad	  har	  det	  för	  effekter? Susanne	  Bryngelsson Kostmönster
17 Hepcidin	  -‐	  järnmetabolismens	  heliga	  graal? Michael	  Hoppe,	  Lena	  Hultén

Akrylamid	  -‐	  fortsatt	  provtagning	  rekommenderas Susanne	  Bryngelsson
21 Fler	  överviktiga	  barn	  i	  socioekonomiskt	  svaga	  grupper Maria	  B	  Magnusson
24 Kostfiber	  -‐	  nu	  vet	  vi	  mer Per	  Åman,	  Wenche	  Frølich
26 Notis:	  Ny	  cancerrapport	  styrker	  att	  fibrer	  minskar	  risk	  för	  

tarmcancer
27 Efsa	  vägleder	  om	  hälsopåståenden Nina	  Jansson,	  Susanne	  Bryngelsson
30 Hälsopåståendens	  väg	  från	  ansökan	  till	  beslut Susanne	  Bryngelsson
32 Notis:	  Nya	  råd	  avdramatiserar	  mat	  för	  barn
33 Är	  hälsopåståenden	  begripliga? Eva	  Svedberg,	  Karin	  Wendin
35 Notis:	  Livsmedelskonsumption	  	  -‐	  ny	  rapport	  från	  

jordbruksverket



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2011 3 6 Notis:	  Efsa:s	  förslag	  till	  nya	  proteinrekommendationer	  -‐	  
öppet	  för	  synpunkter
Notis:	  Tydligare	  märkning	  av	  lisvmedel

7 Antioxidanter	  och	  oxidativ	  stress Elisabet	  Rytter Antioxidanter
11 Antioxidative	  enzymer	  i	  sygdomsforebyggelse	  og	  

ernæring
Gitte	  Ravn-‐Haren,	  Lars	  Dragsted Antioxidanter

15 Total	  antioxidantkapacitet	  i	  matvarer Jan	  øivind	  Moskaug Antioxidanter
18 Värme	  och	  mixning	  ökar	  tillgänglighet	  av	  karotener Cecilia	  Svelander Antioxidanter
20 Fortsatt	  förtroende	  för	  EU-‐nätverk	  inom	  nutrition Lieselotte	  Cloetens,	  Björn	  Åkesson,	  

Gunilla	  Önning
20 Notis:	  Mat	  vid	  fetma	  -‐	  utredning	  pågår
21 FNR	  går	  framåt FNR	  aktuellt
21 Kvinnor	  känner	  sig	  mer	  mätta FNR	  aktuellt
21 Stor	  mängd	  socker	  gav	  blodlipidökning	  efter	  måltid FNR	  aktuellt
22 Lägre	  vikt	  hos	  godisätare FNR	  aktuellt
22 Frukt	  viktig	  källa	  till	  polyamin FNR	  aktuellt
22 Ny	  vetesort	  ger	  mer	  resistent	  stärkelse FNR	  aktuellt
23 Kolesterolsänkande	  effekter	  med	  små	  insatser Nils-‐Georg	  Asp
24 Omega	  3-‐fettsyror	  myter	  och	  sanningar Jan	  Palmblad
28 Lite	  jod?	  Ja	  tack,	  hjärna! Helena	  Filipsson,	  Lena	  Hultén
31 Notis:	  Efsas	  granskning	  av	  hälsopåståenden	  avslutad-‐	  

nästan…..
34 Biomarkörer	  -‐	  verktyg	  för	  objektiv	  spegling	  av	  matvaror Rikard	  Landberg



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2011 4 6 Grunden	  lagd	  för	  fortsatt	  framgångsrik	  forskning Lennart	  Wikström Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år

11 Hur	  samspelar	  maten	  och	  generna? Marju	  Orho-‐Melander Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år
14 Hur	  påverkar	  barnets	  mat	  den	  vuxnes	  hälsa Magnus	  Domellöf Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år
16 Vad	  är	  god	  mat	  för	  äldre? Elisabet	  Rothenberg Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år
19 4	  utmaningar	  för	  svensk	  nutritionsforskning Robert	  Brummer Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år
21 Mer	  än	  nutrition Susanne	  Bryngelsson,	  Annika	  Åhnberg,	  

Ingvar	  Bosaeus,	  Nina	  Jansson
Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år

24 Bethany	  Van	  Guelpen	  -‐	  pristagare,	  forskare,	  docent,	  
handledare	  och	  AT-‐läkare

Kajsa	  Asp	  Jonson Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år

26 Milstolpar	  i	  nutritionsforskningen Svensk	  nutritionsforskning	  2011+/-‐	  50	  år



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2012 1 4 Vegetabiliska	  omega-‐6	  fetter	  ökar	  inte	  inflammation. Helena	  Bjermo

6 D-‐vitamin:	  Var	  står	  vi,	  vart	  går	  vi? Erika	  Ax D-‐vitamin
10 D-‐vitamins	  funktion	  och	  omsättning	  -‐	  kopplat	  till	  gener	  

och	  vikt
Amra	  Osmanecevic D-‐vitamin

13 Notis:	  Fruktos	  ökar	  inte	  vikten	  mer	  än	  andra	  kolhydrater D-‐vitamin
14 D-‐vitamin	  och	  hälsa:	  Kunskapsluckorna	  är	  det	  stora	  

problemet
Håkan	  Melhus,	  Karl	  Michaëlsson D-‐vitamin

19 Risk	  för	  D-‐vitaminbrist	  hos	  barn Pia	  Karlsland	  Åkeson D-‐vitamin
22 D-‐vitaminbrist	  höjer	  blodtrycket Ann	  Burgaz D-‐vitamin
24 D-‐vitaminbrist	  efter	  fetmakirugi Hella	  Hultin D-‐vitamin
26 D-‐vitaminbrist	  hos	  äldre	  -‐	  ska	  alla	  behandlas? Tommy	  Cederholm D-‐vitamin
27 D-‐vitaminstatus,	  intag	  och	  rekommendationer Christel	  Lamberg-‐Allardt D-‐vitamin
29 Notis:	  Dagligt	  utbyte	  av	  dryck	  effektiv	  viktstrategi
30 Nationella	  riktlinjer	  för	  sjukdomsförebyggande	  metoder	  

2011
Ingrid	  Larsson,	  Nina	  Jansson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2012 2 4 Mat	  utifrån	  behov,	  önskemål	  och	  preferenser Lotta	  Kling	  Härberg Mat	  i	  det	  offentliga

6 Arbejdspladsen	  -‐	  en	  væsentlig	  brik	  for	  vores	  kostvaner Anne	  Dahl	  Lassen,	  Inge	  Tetens Mat	  i	  det	  offentliga
9 Sverige	  satsar	  på	  de	  offentliga	  måltiderna Eva	  Sundberg Mat	  i	  det	  offentliga
10 Svensk	  skolmat-‐	  en	  uppmärksammad	  fråga Anna-‐Karin	  Quetel Mat	  i	  det	  offentliga
12 Bra	  måltider	  i	  äldreomsorgen	  kräver	  helhetssyn Inger	  Stevén Mat	  i	  det	  offentliga
14 Portionsstorleken	  har	  betydelse:	  Lagom	  är	  bäst Christina	  Berg Mat	  i	  det	  offentliga
17 Verktyg	  för	  bättre	  måltider	  utanför	  hemmet Kajsa	  Asp	  Jonson Mat	  i	  det	  offentliga
20 Skolmat	  Sverige	  -‐	  ett	  verktyg	  för	  att	  förbättra Emma	  Patersson,	  Karin	  Lilja,Liselotte	  

Schäfer	  Elinder
Mat	  i	  det	  offentliga

23 Positiv	  lista	  med	  hälsopåståenden	  äntligen	  här! Susanne	  Bryngelsson
24 Mat	  och	  hälsa	  i	  media:	  Mer	  kunskap	  behövs Lennart	  Wikström
26 Notis:	  NNR	  2012	  lyfter	  fram	  helheten	  i	  kosten
27 Socker	  ur	  ett	  evolutionärt	  perspektiv Staffan	  Lindeberg
29 Belöning	  och	  beroende Elisabet	  Jerlhag
33 Socker	  kan	  göra	  dig	  både	  tjock	  och	  smal Ingrid	  Larsson	  



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2012 3 4 Notis:	  Riksmaten	  2010-‐11

5 10:	  Nordiska	  nutritionskonferensen 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
6 Den	  nordiska	  kosten	  -‐tradition	  och	  hälsa Frode	  Slinde 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
8 Obesity	  Governance	  Project Christel	  Larsson 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
10 Vitamin	  D-‐status	  i	  de	  nordiska	  landene Kristin	  Holvik 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
13 Hälsoeffekter	  av	  olika	  koster Greta	  Jakobsdottir 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
15 Overvekt	  i	  de	  Nordiske	  landene Torunn	  Holm	  Totland,	  Anne	  Lene	  

Kristiansen
10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen

17 Mat,	  matvanor	  och	  nutrition	  för	  barn	  och	  ungdomar Agneta	  Hörnell 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
20 Renare	  närmiljö	  och	  kost	  kan	  förklara	  ökning	  av	  allergier Karin	  Jonsson,	  Ann-‐Sofie	  Sandberg 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
23 Ældres	  ernæringsstatus Agnes	  N	  Pedersen 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
28 Kostvanor	  påverkar	  fettsammansättningen Lena	  Hulthén 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
30 Notis:	  Handbok	  om	  närings-‐	  och	  hälsopåståenden
30 Notis:	  Hälsosamma	  matvanor	  ger	  lägre	  dödlighet
31 Högre	  kolesterolnivåer	  i	  befolkningen	  -‐	  oroande	  data	  

från	  "Västerbottenstudien"
Ingrid	  Larsson	  



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2012 4 4 Utgör	  ett	  högt	  sockerintag	  en	  risk	  för	  hälsan? Emily	  Sonestedt NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

7 Mat	  men	  inte	  näringsämnen	  förklarar	  viktökning	  bland	  
vuxna

Mikael	  Fogelholm NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

10 Melk	  og	  meieriprodukter.	  Er	  inntak	  i	  svangerskapet	  av	  
betydning	  for	  fostervekst	  og	  fødelsevekt?

Anne	  Lise	  Brantsæter NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

12 Er	  jodinntaket	  tilstrekkelig	  hos	  barn,	  voksne	  og	  gravide? Lisbeth	  Dahl,	  Ingibjörg	  Gunnardottir NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag
15 Ernæring	  og	  vægt	  under	  graviditet	  og	  amning Sjudur	  F	  Olsen,	  Anna	  Sigridur	  

Olafsdottir
NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

16 Kost	  og	  svangerskabsforgiftning 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
16 Proteinindtaget	  og	  for	  tidlig	  fødsel 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
17 Jodintag	  och	  jodstatus	  på	  Island 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
17 Kvicksølv	  og	  fødselsvægt 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
18 D-‐vitamin	  under	  det	  första	  levnadsåret 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
18 Anvendelse	  af	  kunstige	  sødestoffer	  blandt	  gravide 10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen
19 Förste	  fælles	  nordiske	  monitorering	  af	  kost,	  fysisk	  

aktivitet	  og	  overvægt
Sisse	  Fagt,	  Lone	  Banke	  Rasmussen,	  
Ellen	  Trolle

10:e	  Nordiska	  nutritionskonferensen

21 Forskning	  på	  väg! SNF-‐anslag	  2012
21 Betydelsen	  av	  strukturella	  membran	  för	  mjölkprodukters	  

hälsoeffekter
Fredrik	  Rosqvist SNF-‐anslag	  2012

22 Faktorer	  tidigt	  i	  livet	  som	  bidrar	  till	  uppkomst	  av	  övervikt	  
och	  fetma

Hanna	  Henriksson SNF-‐anslag	  2012

22 D-‐vitamin	  -‐status	  och	  intag	  hos	  gravida	  kvinnor Therese	  Karlsson SNF-‐anslag	  2012
23 Kroppssammansättning	  under	  graviditet,	  efter	  

förlossning	  och	  hos	  det	  nyfödda	  barnet
Marja	  Bosaeus SNF-‐anslag	  2012

23 Kostvanor	  i	  familjer	  med	  ettåriga	  barn Viktoria	  Svensson SNF-‐anslag	  2012
24 Tidig	  näringstillförsel,	  tillväxt	  och	  senare	  hälsa	  hos	  

extremt	  prematura	  barn
Elisabet	  Stoltz	  Sjöström SNF-‐anslag	  2012

24 Metabolomik	  -‐	  och	  genomikanalyser	  av	  tandbiofilm	  efter	  
exponering	  för	  probiotika

Nelly	  Romani	  Vestman SNF-‐anslag	  2012

25 Hälsosamma	  budskap	  om	  mat	  -‐	  hur	  gör	  man	  rätt? Susanne	  Bryngelsson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2012 4 27 Bättre	  matvanor	  bland	  svenskerna	  -‐	  men	  ärn	  finns	  
utrymme	  för	  förbättring

Anna	  Karin	  Lindroos,	  Eva	  Warensjö	  
Lemming,	  Cecilia	  Nälseén

31 Ökat	  intresse	  att	  utveckla	  nutritionsepidemiologin Lena	  Nilsson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2013 1 5 Notis:	  NNR5	  -‐	  med	  sikte	  på	  september

6 Nordiska	  näringsrekommendationer	  och	  tarmbakterier	  i	  
fokus

Louise	  Brunkwall,	  Sophie	  Hellstrand EpiHealth-‐	  seminarium

7 Nutrigenomics:	  Matens	  påverkan	  på	  uttryck	  av	  gener	  och	  
metabol	  hälsa

Ingrid	  Larsson	   Mat	  och	  Gener

8 Notis:	  Livsmedelsverket	  uppdaterar	  vägledning
9 Samspel	  mellan	  mat	  och	  gener	  påverkar	  risken	  för	  typ	  2-‐

diabetes	  och	  fetma
Marju	  Orho-‐Melander Mat	  och	  Gener

12 Epigenetik	  -‐	  samband	  mellan	  kost	  och	  cancer? Bethany	  Van	  Guelpen Mat	  och	  Gener
15 Samspel	  mellan	  kost	  och	  tarmens	  mikrobiota Ingrid	  Larsson	   Mat	  och	  Gener
16 Samband	  mellan	  fysisk	  aktivitet	  och	  gener	  -‐	  övervikt,	  typ	  

2-‐diabetes	  och	  hjärt-‐kärlsjukdom
Frida	  Renström Mat	  och	  Gener

19 Många	  hälsofördelar	  med	  amning Agneta	  Hörnell,	  Hanna	  Lagström,	  Britt	  
Lande,	  Inga	  Thorsdottir

NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

22 Proteinintaget	  för	  begränsas	  åtminstonde	  de	  första	  två	  
levnadsåren

Agneta	  Hörnell,	  Hanna	  Lagström,	  Britt	  
Lande,	  Inga	  Thorsdottir

NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

25 Matmönster	  påverkar	  risk	  och	  dödlighet Elisabet	  Wirfält NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag
27 Myter,	  antagande	  och	  fakta	  om	  fetma Ingrid	  Larsson	  
30 Mot	  mindre	  salt	  -‐	  inte	  om,	  utan	  hur Susanne	  Bryngelsson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2013 2 4 Jern	  -‐	  mulige	  helse-‐effekter	  ved	  for	  lavt	  eller	  for	  høyt	  
inntak

Ketil	  Thorstensen NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

6 Kostfiber	  og	  glykemisk	  indeks	  -‐	  bakgrunn	  för	  NNR	  2012 Nina	  Cecilie	  Øverby NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag
9 Kalciumintag	  och	  hälsa Christel	  Lamberg-‐Allardt,	  Merja	  Um	  

Kärkkäinen,	  Kirsti	  Uusi-‐Rasi
NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

13 Påverkar	  öl,	  vin	  och	  sprit	  midjeomfånget	  olika? Ingrid	  Larsson	   Alkohol	  -‐	  energibalans	  och	  midjeomfång
15 Alkohol	  -‐	  aptitreglering,	  energibalans	  och	  fettförbränning Ingrid	  Larsson	   Alkohol	  -‐	  energibalans	  och	  midjeomfång

18 Hälsofrämjande	  program	  i	  skolan	  minskar	  riskfaktorer	  
hos	  ungdomar	  med	  utvecklingsstörning

Eva	  Flygare	  Wallén

20 Moderna	  människors	  matvanor Nina	  Jansson
23 Är	  BMI	  ett	  användbart	  mått	  med	  hänsyn	  till	  risk	  att	  dö? Ingrid	  Larsson	  
25 Ger	  sötningsmedel	  ökad	  aptit? Annika	  Sundström,	  Andrea	  Widebrant,	  

Mette	  Axelsen
28 Ett	  recept	  för	  lärande:	  Matlagning	  på	  förskola,	  

grundskola	  och	  särskola
Albina	  Brunosson,	  Hanna	  Sepp

30 Nutritionsforskning	  för	  framtiden Nina	  Jansson



År Nr sida Artikel Författare Temaartiklar

2013 3/4 5 Placentan	  aktiv	  i	  näringstransporten	  till	  fostret Susanne	  Lager Nutrition	  under	  graviditeten

8 Fysisk	  aktivitet	  vid	  graviditet	  -‐	  till	  nytta	  för	  både	  moder	  
och	  barn

Anna	  Gradmark Nutrition	  under	  graviditeten

10 Hälsorådgivning	  till	  föräldrar	  -‐	  litet	  fokus	  på	  vikten Kristina	  Edvardsson Nutrition	  under	  graviditeten
12 Betydelsen	  av	  kalcium	  och	  D-‐vitamin	  under	  graviditet Hanna	  Augustin Nutrition	  under	  graviditeten
15 Vikten	  av	  vikten	  under	  graviditet	  och	  förlossning Marie	  Blomberg Nutrition	  under	  graviditeten
18 Hälsoeffekter	  kopplade	  till	  livsmedel	  i	  nordisk	  kost Agneta	  Åkesson NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag
21 D-‐vitamin	  och	  hälsa Christel	  Lamberg-‐Allardt,	  Magritt	  

Brustad,	  Haakon	  E	  Meyer,	  Laufey	  
Steingrimsdottir

NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

25 Kostförändringar	  hos	  speciella	  befolkningsgrupper Per	  Wändell NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag
27 Fedt	  og	  helbred	  -‐	  sammensætning	  vigtigere	  end	  

mængden
Tine	  Tholstrup NNR5	  -‐	  vetenskapligt	  underlag

30 Nordiska	  näringsrekommendationer	  2012	  -‐	  med	  fokus	  på	  
kvalitet	  och	  hela	  kosten

Susanne	  Bryngelsson,	  Nina	  Jansson NNR5	  -‐	  referat

33 Ökad	  klarhet	  kring	  närings-‐	  och	  hälsopåståenden Susanne	  Bryngelsson Närings-‐	  och	  hälsopåståenden
38 Mat	  vid	  fetma	  -‐	  flera	  olika	  kostråd	  kan	  fungera Ena	  Huseinovic Referat


