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Den 31 januari 2017 hölls ett möte med intressenter inom Biofotonik vid Lunds Universitet. Inbjudan
hade sänts ut till representanter från medicinska, tekniska och naturvetanskapliga fakulteterna samt till
intressenter vid tre spin-off företag i Lund, Gasporox, GPX Medical och SpectraCure. Det blev en god
uppslutning (se deltagarlista) med ett 30-tal deltagare.
Mötet öppnades med välkomnande av Claes-Göran Wahlström, Atomfysik, som sammanfattade
bakgrunden till mötet och konstaterade, att den stora uppslutningen visade på att intresset för
Biofotonik är stort, så även från den kliniska sidan med flera kliniker på plats. En viktig intention för
mötet var att lära känna varandra men också att tydliggöra befintlig organisatiorisk situation vid LU
med Lunds Universitets Medicinska Lasercentrum (LUMLAC; del av Lunds Lasercentrum, LLC) som
en möjlighet för samverkan och utnyttjande av synergier inom det tvärvetenskapliga fältet. LUMLAC
representerades av Katarina Svanberg, som kortfattat presenterade Centret och konstaterade att vissa
platser i dess styrelse finns vakanta och skall besättas. Därefter följde en presentationsrunda av
deltagarna, varvid konstaterades, att det fanns representanter från Medicinska Fakulteten (Anestesi,
Neonatologi, Intern Medicin och Onkologi), Avdelningarna för Atomfysik, Förbränningsfysik och
Kemisk Fysik, Institutionen för Biomedicinsk Teknik, samt från spinn-off-företagen Gasporox, GPX
Medical och SpectraCure.
Tolv presentationer gavs, varav Sune Svanberg presenterade en överblick med vissa historiska
aspekter där det konstaterades att biofotoniken med konnex till LUMLAC resulterat i ett 30-tal
doktorsavhandlingar och ca. 300 vetenskapliga artiklar under åren från verksamhetens start år 1983
fram till dags dato.
Efter denna inledande översikt följde 11 presentationer:
Korta presentationer (3 minuter):
 Up-converting nanoparticles
Arefeh Mousavi
 Vävnadsspektroskopi, (kirurgi, ögon)
Nina Reistad
 Imaging through and characterizing scattering media
Edouard Berrocal
 Coded imaging
Elias Kristensson
 Multiphoton microscopy
Christian Brackmann
 Biofotonik i vid bemärkelse; insekter, lidar etc.
Mikkel Brydegaard
 Wallenbergprojekt avseende ”Slow light”
Stefan Kröll
 GASMAS med tillämpning på små barn
Emilie K Svanberg
 Studies on an infant lung phantom
Jim Larsson
Industriell samverkan;
 GASMAS och EU-projektet NEO-Lung
Märta Lewander Xu
 SpectraCure och PDT
Johannes Swartling


Efter presentationerna ställdes frågan om vilka områden som skulle kunna vara av intresse för
ytterligare samverkan. Flera deltagare hade intressanta kommentarer och intresset att kunna ha mer
aktiv samverkan var stort. En variant för sammanträffande som föreslogs är att lägga upp en serie av
informella seminarier, där företrädesvis utvidgningar av de givna presentationerna (se ovan) kan vara
seminarieämnen som en bra start på denna serie. Styrelsen för LUMLAC kommer snarast
sammanträda, diskutera möteserfarenheter och föreslå vissa konkreta åtgärder.
Lund den 31 januari 2017
Vid pennan Katarina Svanberg
Biogat finns texten till kallelsen, utskickslista och deltagarlista.

Bästa intressenter i Biofotonik!
Lasertillämpningar inom medicinen har under lång tid bedrivits vid Lunds Universitet, först kliniskt i
behandlingssyfte och från början av 80-talet inkluderande spektroskopiska aspekter, såsom tidig
cancerdiagnostik, fotodynamisk tumörterapi, optisk mammografi, vävnadsoptik etc. De första
tvärdisciplinära Lunda-publikationerna går tillbaka till 1984, innebärande att Lund varit en av
pionjärerna inom fältet "Biophotonics", där nu tiotusentals forskare är verksamma. På den tekniska
sidan har Avdelningen för Atomfysik, LTH, varit drivande i samarbete med ett stort antal kliniker vid
LU och internationellt.
För att ge en struktur åt verksamheten bildades 1991 Lunds Universitets Medicinska Lasercentrum
(LUMLAC) som en paraplyorganisation gemensamt för de tekniska, naturvetenskapliga och
medicinska fakulterna vid LU, och ingående i Lunds Lasercentrum (LLC, www.llc.lu.se ), sedan dess
bildande 1995.
Verksamheten har varit synnerligen framgångsrik och har lett till ca 300 vetenskapliga artiklar, över
30 doktorsavhandlingar, samt flera spin-off företag och utmärkelser.
Genom pensionsavgångar (t.ex. Sune Svanberg 2010, Katarina Svanberg 2012) och övergång till
annan verksamhet (t.ex. Stefan Andersson-Engels 2016, Johan Axelsson 2016) har den "traditionella"
kärntruppen inom biofotoniken nyligen kraftigt försvagats. Detta föranleder att vi nu bör ta ett nytt
grepp på verksamheten, som traditionellt varit centrerad runt Biofotonikgruppen vid Atomfysik, LTH.
Vi föreslår därför en revitalisering av Lunds Universitets Medicinska Lasercentrum, att på ett bredare
plan, och inom LLC, vara en samlande bas för alla goda krafter inom LU med intresse inom/för
Biofotonik.
Det finns en mycket stor potential för en fortsatt stark forskningsverksamhet inom området.
Vi inbjuder nu till en öppen, allmän diskussion runt biofotonik, dess innehåll och organisation och
föreslår att alla intressenter samlas till ett gemensamt möte. Därför, vänligen besvara en Doodleförfrågan om tider som är tillgängliga för Ditt deltagande! Lokal för mötet meddelas senare. Om vi
missat någon intressent med detta utskick, vänligen vidarebefordra brevet, med inbjudan till möte,
till vederbörande.
Doodle: http://doodle.com/poll/7qdhkhdaifmhxndy
För Lunds Universitets Medicinska Lasercentrum: Katarina Svanberg (styrelsens ordförande)
För Lunds Lasercentrum och Atomfysik, LTH: Claes-Göran Wahlström
(föreståndare)
"Senior advisor": Sune Svanberg
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