
Till Hiertanämnden

Stipendieberättelse från ESOF Turin 2-7 juli
Stipendiet gav mig möjlighet att besöka den tvärvetenskapliga konferensen Euro Science Open 
Forum som 2010 hölls i italienska Turin. Under ett antal dagar hölls seminarier, workshops, 
debatter och sessioner om bland annat medicin, kemi, biologi och fysik. I år fanns många olika 
teman. Mycket kom att handla om hur vetenskapen når ut i samhället. Bland annat fanns fem 
Nobelprisvinnare med bland de inbjudna gästerna som talade kring olika ämnen.

ESOF vänder sig främst till forskare, studenter, lärare och journalister som vill kunna mötas på en 
tvärvetenskaplig arena. Måttet i år var: Passion for science.

Då jag själv arbetar som reporter med inriktning på fördjupande material kring ämnen som 
läkemedel, hälsa, sjukvård, kost, miljö, med mera, fanns väldigt mycket att hämta in till kommande 
idéer och journalistiska projekt. Jag har redan publicerat några artiklar som knyter an till kost och 
hälsa. Som hur nyttig är vår mat vi stoppar i oss? Kan man undervisa små barn i smakupplevelser? 
Ett seminarium kom just att handla om Taste education, som kan prövas på spädbarn.

Några av de programpunkter som jag besökte:

1. Hur ser hälsan ut i Europa? Populations- och epidemiologiska studier om läget i EU. Det 
framgår att skillnaderna är rätt stora och skälen till detta är oklart.

2. Födoämnesallergier. Varför drabbas så många av allergier mot mat. Forskare spekulerade i 
olika teorier.

3. Könsskillnader inom medicien. Hur mycket betyder det biologiska respektive kulturella 
könet för uppkomsten av olika sjukdomar, som hjärt-kärlsjukdom.

4. Pseudovetenskap, hur avslöjas detta? Av forskare eller journalister? Exempel togs fram hur 
unga forskare gick till väga med att avslöja kvacksalveri och geschäft.

5. Var kommer den mänskliga humorn ifrån?
6. Barnmatens kvalitet, hur är den i Europa. Undersökningar har gjorts på barnmat, då det 

tidigare har framkommit uppgifter om att kvaliteten skiftar för mycket. Samma sak gäller 
vårt dagliga bröd, kadmium är ett ämne som diskuteras.

7. Cernlaboratoriet. Hur startade detta projekt och vad står man i dag.

Därtill besökte jag journalistseminarier, bland annat om kosten i Italien och dess betydelse för 
hälsan och hur Piemonte-regionen nu försöker ställa om, från tung verkstadsindustri 
(Fiattillverkning) till att bli en mer viktig matregion.

Turin var under dessa dagar också föremål för många workshops inne i stan, där populär och 
praktisk vetenskap förevisades.

Att besöka ESOF under några dagar är en guldgruva för journalister som önskar fördjupa sig i vissa 
ämnen och ta del av ny forskning och senaste rönen. Jag ha tidigare besökt ESOF i Barcelona 2008 
och ämnar även besöka ESOF som hålls i Dublin 2012.

Samtidigt ges goda möjligheter att knyta kontakter med andra journalister och forskare. För egen 
del fick jag många goda möten, med bland annat en ukrainsk energiforskare, en biolog från 
Sydafrika och en klimatolog från Singapore.
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