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Svenska Diabetesförbundet remissvar angående:
Förslag till Livsmedelsverkets föreskrifter baserade på Europaparla‐
mentets och rådets förordning om livsmedelsinformation 182/2014
Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder
och typ av diabetes. Det beräknas finnas minst 400 000 personer med diabe‐
tes i Sverige idag. Diabetes är en kronisk sjukdom som personen lever med
från insjuknandet och fortsatt under hela livet.
Då kosten är en viktig del i behandlingen vid diabetes är det betydelsefullt för
personer med diabetes att kunna få vägledning om vad som är hälsomässigt
bättre livsmedelsval ute i handeln. Vår uppfattning är att Europaparlamen‐
tets och rådets förordning om livsmedelsinformation är till god hjälp när
konsumenter ska välja livsmedel.
Svenska Diabetesförbundet anser att det är bra med en skärpning av reglerna
kring inte färdigförpackade livsmedel där enligt informationsförordningen
säljaren alltid har en skyldighet att ange allergenerna i ett livsmedel. För
dessa livsmedel är det också obligatoriskt att livsmedlets benämning anges
och på konsumentens begäran ska producent kunna ge en muntlig informat‐
ion om ingrediensförteckningen. Likaså bestämmelsen om att livsmedelsin‐
formation ska lämnas på svenska språket för både färdigförpackade livsmedel
och inte färdigförpackade livsmedel.
Vi har följande synpunkter på några av förslagen. Det första är att ingredien‐
ser inte behöver anges i fallande skala på färdigförpackade livsmedel. Här är
vår uppfattning att det finns en stor fördel både praktiskt och pedagogiskt att
konsumenten får ingrediensförteckningen i fallande storleksordning.
Gällande kravet på information om livsmedlets innehåll så anser vi att det
borde vara obligatoriskt att kunna presentera innehållet även skriftligt för
inte färdigförpackade livsmedel. Detta ställer större krav på producenten och
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ger konsumenten ett bättre skydd och tydligare information för att kunna
göra informerade val.
Diabetesförbundet stödjer i huvudsak remissförslaget i förskrifter om livs‐
medelsinformation.
Att Livsmedelsverket har föravsikt att utvärdera de nya föreskrifterna tycker
vi är bra. Men vår uppfattning är att det alltid är viktigt att det nya budskapet
når ut till berörda parter. Det innebär att man måste satsa resurser på att
sprida den nya informationen till konsumenterna.
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