KOMIN - Kompetenscentrum för Inomhusluft och Hälsa
har nöjet att inbjuda till ett seminarium den 27 april om;

Doftkänslighet, multipel kemisk känslighet och sensorisk hyperreaktivitet,
och dess relation till byggnadsrelaterad ohälsa.
Sedan 1980-talet har det pågått forskning om innemiljö och hälsa i Umeå, forskning som har
fortsatt och blivit bredare till sitt innehåll. Vi är idag en grupp forskare, på Umeå universitet
och Yrkeshögskolan Novia i Vasa, som öppnar dörrarna till ett stort seminarium alternativt
fortbildningstillfälle eftermiddagen den 27 april.
Vi får under eftermiddagen lyssna till docent Eva Millqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
och Med Dr Jesper Elberling, Videncenter for Duft og kemikalie overfølsomhed vid Gentofte
sjukhus i Köpenhamn, som båda är världsauktoriteter inom området doftkänslighet och
multipel kemisk känslighet. De har dessutom stor erfarenhet av både kliniskt arbete och
forskning.
Efter kaffet, som bör ses som ett tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra, presenterar vi
egen forskning och därefter vårt arbete med KOMIN.
Kluck 2 projektet har fått ett stort anslag från EU, Botnia-Atlantica, för att bygga upp KOMIN ett Kompetenscentrum för Inomhusluft och Hälsa i Kvarkenregionen. Ett kompetenscentrum
som ska fungera som en virtuell informations- och rådgivningsportal, interaktiv hemsida, för
såväl näringsliv, allmänhet, studenter, forskare, politiker och media. Vi är mycket angelägna
att höra vad ni kan tänkas dra nytta av och bidra med till ett sådant initiativ.
Anmäl er senast fredagen den 16 april till stina.lindstrom@dermven.umu.se
Dagen är kostnadsfri.
Observera att vi med hänsyn till deltagare har ett seminarium fri från parfymer och andra
parfymerade produkter.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Docent Berndt Stenberg
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Bo Glas
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Professor Steven Nordin
Institutionen för Psykologi, Umeå Universitet
Stina Lindström
Vik. Projektsamordnare KLUCK2, Umeå Universitet
Vid eventuella frågor kontakta Stina Lindström på stina.lindstrom@dermven.umu.se eller telefon 090-785 6889
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PROGRAM

Tid

Tisdag 27 april, 13:00-16:30

Plats

Tandläkarhögskolan Umeå, 9 trappor, Sal B

13:00-13:10

Inledning
KLUCK 2 projektet

13:10-14:00

Multipel kemisk känslighet – en uppdatering
Med Dr Jesper Elberling Videncenter for Duft og kemikalie vid
Gentofte sjukhus i Köpenhamn

14:00-14:10

Bensträckare

14:10-15:00

Sensorisk hyperreaktivitet/doftkänslighet – en uppdatering
docent Eva Millqvist Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15:00-15:30

Kaffe och tillfälle för ”nätverkande”

15:30

Metodologiska aspekter vid studier av ospecifik byggnadsrelaterad
ohälsa
Bo Glas från Umeå universitet

16:00

KOMIN – en presentation av vår nya interaktiva hemsida

16:30

Avslutning

