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En	  dag	  tillägnad	  stamcellsforskning	  
	  
Under	  den	  Europeiska	  UniStem-‐dagen	  den	  17	  mars	  kommer	  ca.	  160	  gymnasister	  
från	  Malmö	  och	  Lund	  att	  besöka	  stamcellsforskarna	  vid	  Lunds	  universitet.	  På	  
agendan	  står	  både	  föreläsningar,	  prova-‐på-‐aktiviteter	  i	  laboratorier	  och	  etiska	  
diskussioner	  kring	  stamcellsforskning-‐	  och	  behandling.	  
	  	  
UniStem-‐dagen	  är	  en	  del	  i	  en	  större	  satsning	  inom	  EU	  för	  att	  öka	  ungas	  kunskaper	  
om	  stamcellsforskning.	  Gymnasieungdomar	  får	  lära	  sig	  mer	  om	  vad	  stamceller	  är	  
och	  vad	  de	  kan	  användas	  till.	  
	  	  
Sofie	  Singbrant	  Söderberg,	  assistant	  professor	  i	  molekylärmedicin	  är	  en	  av	  de	  
forskare	  som	  arbetar	  med	  att	  arrangera	  UniStem-‐dagen	  i	  Lund. 
	  	  
-‐	  Stamcellsforskning	  är	  ett	  otroligt	  spännande	  fält	  med	  stora	  potential	  för	  
framtida	  behandlingar,	  men	  det	  är	  också	  förenat	  med	  en	  del	  hyper	  och	  etiska	  
aspekter.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  vi	  som	  forskare	  är	  med	  och	  sprider	  kunskap	  och	  
deltar	  i	  diskussioner	  med	  allmänheten.	  Under	  UniStem	  dagen	  vill	  vi	  genom	  
populärvetenskapliga	  föreläsningar	  och	  interaktiva	  prova-‐på	  workshops	  inspirera	  
gymnasieelever	  och	  deras	  lärare,	  och	  ge	  dom	  en	  bild	  av	  vad	  stamcellsforskning	  
innebär.	  UniStem	  dagen	  har	  tidigare	  mottagits	  väldigt	  väl	  och	  kallades	  förra	  året	  
av	  en	  elev	  för	  ”busfabriken	  för	  stora”.	  I	  år	  är	  det	  tredje	  gången	  gillt	  vi	  arrangerar	  
detta,	  och	  vi	  ser	  fram	  emot	  att	  bjuda	  in	  till	  den	  bästa	  UniStem	  dagen	  hitintills,	  
säger	  Sofie	  Singbrant	  Söderberg	  
	  	  
Under	  UniStem-‐dagen	  i	  Lund	  ges	  både	  föreläsningar	  och	  workshops	  där	  
ungdomarna	  får	  besöka	  forskningslaboratorier	  testa	  på	  olika	  praktiska	  moment	  
såsom	  att:	  

•   odla	  celler,	  
•   titta	  närmre	  på	  blodstamceller	  och	  transplanterade	  celler	  i	  hjärnan,	  
•   få	  inblick	  i	  hur	  stamcellsforskning	  och	  etik	  samspelar.	  

	  	  
Tid	  och	  plats:	  kl	  10-‐	  13	  i	  LUX	  aula,	  Helgonavägen	  3	  och	  kl.	  14.00	  –	  15.30	  prova-‐på-‐
aktiviteter	  på	  BMC/Wallenberg	  neurocentrum	  Sölvegatan	  17,	  Lund.	  
	  
Press	  och	  media	  är	  välkomna	  att	  närvara	  hela	  eller	  delar	  av	  dagen.	  	  
För	  mer	  information	  om	  dagens	  program	  kontakta: 

Sofie	  Singbrant	  Söderberg,	  0721579528,	  sofie.singbrant@med.lu.se	  
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Paulina	  Pettersson,	  046	  222	  34,	  paulina.pettersson@med.lu.se	  	  
Christine	  Karlsson,	  046	  222	  05	  75,	  christine.karlsson@med.lu.se	  	  
	  	  
	  	  
Kort	  om	  UniStem	  
Arrangemanget	  koordineras	  från	  Italien,	  och	  i	  år	  deltar	  51	  europeiska	  städer	  med	  
totalt	  73	  universitet	  och	  forskningscentra	  med	  en	  publik	  som	  i	  år	  når	  ett	  
rekordantal	  av	  27.000	  gymnasieelever.	  
http://www.med.lu.se/labmedlund/lund_stem_cell_center/research_school/publ
ic_engagement/unistem_day_2017	  
	  
  


