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NANOPARTIKLAR I MILJÖN: VAD VET VI, VAD 

GÖRS DET? 
Caféafton 12 februari, 2014, kl 17.30 – ca 19.30 

Nanoteknik, nanomaterial och nanopartiklar är begrepp som 
möter oss alltmer som konsumenter. Nanoteknik representerar 
inte en bransch utan är ett resultat av en bred utveckling inom 
många kunskapsområden som fysik, kemi och medicin. Det finns 
stora förväntningar på denna teknologi inför framtiden vad gäller 
hälsa, miljö, hållbar utveckling och arbetstillfällen. Samtidigt 
råder här ett paradoxalt förhållande: Allt fler produkter kommer ut 
på marknaden trots att det saknas väsentliga kunskaper om 
eventuella miljörisker och en samhällelig reglering av hur denna 
teknik ska användas. Utveckling och utbredning av ny teknik 
förutsätter en väl informerad och positiv allmänhet.  
 
Dessa frågor ska vi belysa ur olika perspektiv. 
 
- Miljöexponering av nanopartiklar – vad vet vi? 
Martin Hassellöv, professor, institutionen för kemi och 
molekylärbiologi, Göteborgs Universitet  
Här ges en presentation om miljöexponering med några exempel 
från mätningar i miljön och laboratorieförsök samt modellering. 
 
- Björn Fagerberg från Läkare för Miljön kommer reflektera 
kring en aktuell statligt utredning som lämnar förslag till en 
nationell handlingsplan för säker användning och hantering av 
nanomaterial.  

- Bertil Hagström från Läkare för Miljön kommer att leda mötet. 

Inledande föredragningar av de medverkande börjar kl 18.00. Vi 
träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till 
mingel och fika.  

Anmälan senast den 10 februari till Björn Fagerberg 
(bjorn.fagerberg@wlab.gu.se) 
  
Begränsat antal platser. Anmälan innebär platsreservation 
endast fram till kl 17.50. 
 
Aktiviteten anordnas av 
- Läkare för Miljön www.lakareformiljon.org i samarbete med  
- Ingenjörer för Miljön www.ifm.nu och  
- Ekocentrum www.ekocentrum.se  

                                 

 
Mer information om 

 
Läkare för Miljön på 

www.lakareformiljon.org 
 

Ingenjörer förMiljön på  
www.ifm.nu 

 
 

 

Inbjudan 

 

Tid och plats: 
Ekocentrum, 

Aschebergsgatan 44 
Hpl. Kapellplatsen 

12 februari, 
17.30 –ca 19.30 

Karta på: 

www.ekocentrum.se 

- Väst 

 

  
Martin Hassellöv 

Professor, Inst. För kemi & 
molekylärbiologi, Göteborgs Universitet  

 
 

  
Björn Fagerberg 

Läkare för Miljön, professor (em),  
Medicin, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

 

 

  
Bertil Hagström 

Läkare för Miljön, allmänläkare, med.dr., 
FoU-centrum för primärvård, Borås 

Moderator 
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