
 
 
 

 

 
 

Fruktsamhet – Mer än bara ägg och spermier 
 

Tid: lördagen den 16:e november 2019, 11:30 – 17:00 
Plats: Humanistiska teatern, Uppsala universitet 
 
Eventet organiserades av CRU med visst finansiellt stöd från SLU Framtidens djur, natur och hälsa. 
Målet var att sprida kunskap och skapa möjlighet för nätverkande inom 
reproduktionsbiologiområdet. 
  
Arrangörer var Ylva Sjunnesson, Malin Hagberg Gustavsson, Theodora Kunovac Kallak, Faranak 
Azarbayjani och Göran Andersson. 
 
Eventet var välbesökt med 127 personer anmälda från olika bakgrunder (forskare, studenter, 
doktorander och intresserad allmänhet). 
 
Fem inbjudna föreläsare täckte reproduktionsbiologiområdet från olika perspektiv (se program 
nedan) och dagen leddes av moderatorn Malin von Essen. 
 

 
Föreläsare och pristagare från vänster till höger: Leif Wide, Inger Sundström Poromaa, Jan Holte, 

Björn Brunström, Sara Persson, Renée Båge, Magnus Lundgren och Matts Olovsson. 

  



 
 
 
Eventet inkluderade en populärvetenskaplig posterutställning där 15 postrar från SLU och UU visades 
upp.  

Efter varje föreläsning fanns det tid för frågor från publiken och slutligen hölls en diskussion om 
framtidens reproduktionsbiologi mellan moderatorn, två inbjudna forskare (Sara Persson från SLU 
och Magnus Lundgren från SciLifeLab) och publiken. 

Då CRU i samband med detta event firade 20 år delades pris för berömliga gärningar inom utveckling 
och synliggörande av reproduktionsbiologiområdet ut till två forskare (Sara Persson vid SLU och Leif 
Wide vid UU). 

 
Pristagarna Leif Wide och Sara Persson (i bakgrunden syns CRUs ordförande Jan Holte) 

Då eventet har delfinansierats av SLU:s forskningsplattform SLU Framtidens djur, natur och hälsa 
annonserades detta bland annat i webpublicering samt i samband med eventet. 

 

  



 
 
 
Program 

11.30 Registrering 

12.00 Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala välkomnar allmänheten till en spännande 
lördagseftermiddag om reproduktionsforskning 

12.10 Kort introduktionsintervju med moderator Malin von Essen och Jan Holte, ordförande för 
centrumbildningen "Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala" 

12.30 Fetma och graviditet, Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi vid 
institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

13.00 Hur påverkar miljögifter fruktsamheten hos människor och djur?, Björn Brunström, 
seniorprofessor i ekotoxikologi vid institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet 

13.30 Fika och posterutställning 

14.00 In vitro-fertilisering hjälper allt fler att få barn, Jan Holte, specialistläkare i obstetrik och 
gynekologi vid Carl von Linné-kliniken i Uppsala och forskare vid institutionen för kvinnors och barns 
hälsa, Uppsala universitet 

14.30 Husdjursreproduktion i en föränderlig värld, Renée Båge, docent i reproduktion och europeisk 
veterinärmedicinsk specialist i i djurens reproduktion vid institutionen för kliniska vetenskaper, 
Sveriges lantbruksuniversitet 

15.00 Vad behöver vi veta om endometrios?, Matts Olovsson, professor, specialistläkare i obstetrik 
och gynekologi och överläkare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet 

15.30 Prisutdelning till två personer som på olika sätt bidragit till forskningsområdet 

15.45 Framtidens reproduktionsforskning. Sammanfattande intervju  om framtidsaspekter med 
forskarna Magnus Lundgren, Uppsala universitet, och Sara Persson, Sveriges lantbruksuniversitet. 
Intervjun leds av dagens moderator, Malin von Essen. 

16.15 Avslutande ord 

16.30 – 17:00 Mingel och vidare posterutställning 


