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Program

Eftermiddag
Moderator Rickard Arvidsson

13.30-14.00 Bengt Kasemo: En översikt av nanoteknologi med fokus på säkerhet.
14.00-14.20 Ethel Forsberg: Vad säger lagstiftningen om nanotekniken?
14.20-14.30 Lars Barregård: Nanopartiklar i luften - ett läkarperspektiv.
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.20 Steffen Foss Hansen: Nanosäkerhet ur ett ekologiskt perspektiv
15.20-15.40 Ulla Birgitte Vogel: Concerns about nanoparticles in the air; much ado about nothing or due dilligence?
15.40-16.00 Åsa Boholm: Nanoteknologi ur ett samhällsprespektiv.
16.00-16.30 Frågestund

Caféafton
Moderator Lennart Persson

17.00-17.30  Bengt Kasemo: En översikt av nanoteknologi med fokus på säkerhet.
17.30-18.00  Ulla Birgitte Vogel: Vad säger lagstiftningen om nanotekniken?
18.00-18.30  Frågestund

För vem: journalister och språkrör, miljökoordinatorer, arkitekter, beslutsfattare... inom den offentliga och privata sektorn.
Var: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Chalmers campus
När: 2 november, med start klockan 13.30
Kontakt: Helen Sylvan vid Ekocentrum: 0703-55 68 92

Deltagande organisationer
Nano Connect Scandinavia, Läkare för Miljön, Ekocentrum, Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola, Nano-
sphere, Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Akademin

SMÅTT OCH GOTT?
NANOPARTIKLAR
Tillämpningar med nanoteknik har med stor framgång utvecklats inom många områden 
från ytbehandling till bioteknik. De tekniska möjligheterna synes obegränsade, men vad 
vet vi om riskerna? 
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Bengt Kasemo, Kemsik fysik, Chalmers tekniska högskola
Bengt Kasemo, professor i kemisk fysik. Under sin mer än 30-åriga karriär har han överskridit många gränser, 
till exempel mellan fysik och kemi och landat i bioteknik på nanonivå. Han har fört fram drygt 40 doktorander 
till examen och är ofta engagerad i att göra vetenskapen mer begriplig. 

Ethel Forsberg, konsult och partner, U&W
Ethel är idag associerad partner med hållbarhetskonsulterna U&W [you&we]. Hon var tidigare Kemikaliein-
spektionens generaldiriktör under nio år och innan dess arbetade Ethel som miljödirektör för Stockholms 
miljöförvaltning. Hon har även hunnit med att vara miljöchef för KF. 

Lars Barregård, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Lars Barregård är professor och överläkare vid Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet och Sahlg-
renska universitetssjukhuset. Barregårds forskningsverksamhet omfattar bland annat hälsoeffekter av tox-
iska metaller samt luftföroreningar från till exempel trafik och vedrök.

Steffen Foss Hansen, Institut for Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Steffen forskar på riskanalyser och riskstyrning av nanomaterial och tar hjälp av olika beslutsverktyg i situ-
ationer där det finns vetenskaplig osäkerhet. Han arbetar även med områdena Nanoteknologi och miljö 
samt Miljömanagement och etik.

Ulla Birgitte Vogel, Molecular Epidemiology, Danmarks Tekniske Universitet
Ulla arbetar med att karaktärisera exponeringen för nanopartiklar, deras fysisk-kemiska egenskaper samt att 
undersöka medicinska tillämpningar av nanopartiklar med fokus på cancer, hjärtsjukdomar, immunologiska 
aspekter samt reproduktionseffekter. Hennes mål är att kunna förutsäga nanopartiklars toxikologiska effek-
ter baserat på partiklarnas storlek, form, kemiska sammansättning och ytegenskaper. 

 
Åsa Boholm, Institutet för Global Studies, Göteborgs universitet
Åsa är professor i socialantropologi vid institutet för Globala studier. Hennes forskning spänner över flera 
fält – historisk antropologi, politisk symbolism, ritual och religion. På senare år har hennes fokus legat på 
samhällets riskfrågor, till exempel nanoteknologi, i ett kulturellt perspektiv. Åsa har koordinerat flera stora 
mångvetenskapliga forskningsprojekt om riskhantering och riskkommunikation inom transportsystem som 
vägar, järnvägar och sjöfartsleder.

Rickard Arvidsson, Energi och miljö, Chalmers tekniska högskola
Rickard Arvidsson är doktorand på avdelningen för Miljösystemanalys på Chalmers. Hans forskning handlar 
huvudsakligen om att utveckla metodik för miljöriskanalys av nanomaterial. Utöver det bedriver han även 
forskning inom livscykelanalys, främst för biobränslen.

Lennart Persson, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Lennart är verksam vid Laboratoriet för Molekylär neurobiologi där det bedrivs forskning med bred metod-
ologi för analyser på DNA-, RNA- och proteinnivå både in-vitro och in-vivo. Hans uttalade målsättning är att 
möjliggöra ytterligare interaktioner mellan klinik och preklinik inom neurovetenskaplig forskning.
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