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SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA

CBH-nytt Nr 1 Januari 2018

Nu är vi på riktigt igång med 
CBH-skolan efter att arbets-
gruppen integration BIO-CHE-

STH startade sitt arbete den 15 mars 
2017.

Vi har haft stor nytta av arbetsgruppens 
arbete och jag tror att det är en av an-
ledningarna att vi kommer att få en bra 
start. Stort tack till Amelie Karlström 
Eriksson som ledde arbetet men också 

finns kvar som 1:a vice skolchef.

Jag vill också tacka vår administrativa chef Marie Larson och våra 
funktionsansvariga Simon Demir, Marja Mutikainen, Pelle 
Dahlhammar och Sabina Fabrizi som har gjort en jätteinsats under 
januari så att det mesta nu flyter. Det är några små systemmissar 
men det rättas till kontinuerligt. 
Ledningsgruppen för CBH träffades i onsdags för första gången och 
vi fick höra hur långt FA Per-Åke Nygren och GA Mats Nilsson har 
kommit i arbetet att integrera de olika delarna. Vidare presenterade 
våra 9 prefekter verksamheten och det ser ut som våra tematiska 
områden miljö, hälsa, material och energi fungerar väl för att beskri-
va stora delar av vår verksamhet. 

Halvdagsinternatet var också en kick-off för arbetet med CBH:s ut-
vecklingsplan för de närmaste 6 åren. Vi kommer att bredda arbetet 
med större grupper under våren och vi återkommer kontinuerligt 
med information i CBH-nytt som utkommer varannan vecka under 
terminstid och på vårt intranät: 

https://intra.kth.se/cbh

Närmast har vi vår kick-off för hela CBH-skolan i Globen den 22 feb-
ruari med start kl 14 och jag hoppas se er alla där. Den första dagen 
anmälde sig 200 personer och jag hoppas vi kommer nära till antalet 
ca 850 som är alla på skolan. Vi kommer att få en bred inblick i CBH-
skolans verksamhet med presentationer i olika format. 

Vi ser fram emot en fantastisk eftermiddag och kväll i Globen och 
starten att bygga CHB-skolan. 

2018-01-29

Mikael

https://intra.kth.se/cbh
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CBH News  

Now, we’re really on our way with the CBH school, since the working group 
Integration BIO-CHE-STH started their work on March 15, 2017.

We’ve had great use of the working group’s work and I believe this is one of the 
reasons we will have a good start. Many thanks to Amelie Karlström Eriksson who led the 
work but who also remains as 1st Deputy Head of School. I would also like to thank our 
Head of Administration Marie Larson and our managers Simon Demir, Marja Mutikainen, 
Pelle Dahlhammar and Sabina Fabrizi, who have made a great effort during January so that 
most now flows. There are som systems misses but they are continuously being corrected.

The management of CBH gathered for the first time last Wednesday and we got to hear 
how far FA Per-Åke Nygren and GA Mats Nilsson have come in the work of integrating the 

different parts. Furthermore, our 9 heads of department presented their acitvities and it looks like our thematic areas 
environment, health, materials and energy work well to describe large parts of our activities.

The half day conference was also a kick-off for the work with CBH’s development plan for the next 6 years. We will 
broaden the work with larger groups during the spring and we will come back continuosly with information in CBH-
nytt, which will be published biweekly during semesters and on our intranet: 

https://intra.kth.se/en/cbh

Next, we have our kick-off for the entire CBH school in Ericsson Globe on February 22, starting at 14:00 and I hope to 
see you all there. The first day, 200 people signed up and I hope we will get close to the number 850, which is everybody 
at the school. We will receive a broad insight into the activities of the CBH school with presentations in different 
formats. 

We look forward to a fantastic afternoon and evening in Globen and the start of building the CBH school.

Mikael

2018-01-29

The School of Engineering Sciences in Chemistry, 
Biotechnology and Health (CBH) was formed on 
January 1, 2018,  in the merger of the three KTH schools 
School of Chemical Science and Engineering, School of 
Biotechnology and School of Technology and Health. 

With around 850 co-workers and a turnover of 
approximately 960 million SEK, CBH is KTH’s second 
largest school.

CBH’s Head of Administration Marie Larson states that 
we together, through intense work, have taken the first 
steps in building up and organizing the new school and 
that regardless of how involved one has yet been in this, 
we are all important for the new school. She hopes that 
the positive spirit and willingness to do the best we can 
will be a fundamental attitude that will characterize the 
new school.

A lot of challenges are ahead, especially when it comes to 
establishing a functional administration and operational 
support. During the past weeks, a large part has revolved 
around systems updates in KTH’s systems. It’s an 
extensive work which proceeds according to plan. 

Congratulations to Lars Berglund
Lars Berglund, professor in wood and wood composites, 
who has been awarded the Ekman Medal, mainly for 
his outstanding research in nanocellulose. The medal is 
handed out by SPCI - the Swedish Association of Pulp 
and Paper Engineers.

Call for support for visits at the University of Tokyo as 
guest researcher or guest lecturer
KTH is developing cooperation with the University 
of Tokyo. The partnership will focus on research 
collaboration, exchange of students and faculty and 
faculty development. Apply before May 31st, 2018: 

More information on KTH’s website

Don’t forget to sign up for CBH’s Kick-Off in Globen!
On February 22, we will all meet in Ericsson Globe to 
take part in presentations, dinner and entertainment.

Sign up here before February 5! 

Summary in English

https://intra.kth.se/en/cbh
https://www.kth.se/en/om/internationellt/strategiska-partneruniversitet/university-of-tokyo-1.709325
https://eventdobby.com/kickoffcbh/
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Vår nya skola  

Den 1 januari 2018 bildades Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH. Skolan är resultatet av en 
sammanslagning av de tre KTH-skolorna Skolan för kemivetenskap, Skolan för bioteknologi och Skolan för teknik 
och hälsa. 

CBH har cirka 850 medarbetare, en årsomsättning på ca 960 mnkr och är belägen på fyra campus: Valhallavägen, 
Alba Nova, Flemingsberg och Solna. Därmed är skolan KTH:s näst största.

CBH – Numera KTH:s näst största skola

 

CBH har:
135 lärare på fakultetstjänster 

37 adjunkter

96 tillsvidareanställda forskare

361 inskrivna doktorander

80 (cirka) personer i verksamhetsstödet 
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Administrativ chef informerar  

Så har det då blivit dags för mig att få 
skriva min allra första text i det allra 
första numret av CBH-nytt. 

För knappt ett år sedan hade jag precis 
återkommit efter en längre periods sjuk-
skrivning och någon av de allra första da-
garna på jobbet kom rektorsbeslutet som 
gav oss i uppdrag att utreda möjligheten att 

integrera våra tre skolor. 

Det tog någon dag att smälta men strax tog ett intensivt arbete vid 
där vi tillsammans tagit de första stegen att bygga upp och organi-
sera den nya skolan kemi, bioteknologi och hälsa. Och jag kan säga 
att få känna sig delaktig och behövd i ett sammanhang på sin arbet-
splats är ett väldigt bra sätt för rehabilitering. 

En del av er är involverade i arbetet på olika sätt men många av er är 
det inte ännu, oavsett är vi alla var och en viktiga i den nya skolan. 
Det gör mig glad att hela detta arbete har präglats av en positiv 
stämning och vilja att tillsammans göra så gott vi kan. Jag hoppas att 
den grundinställningen är något som kan prägla vår nya skola. 

Det är många utmaningar som väntar inte minst när det gäller att 
organisera ett välfungerande verksamhetstöd för hela skolans verk-
samhet. Mycket av arbetet dessa första veckor har handlat om sys-
temuppdateringar i KTHs system. Det är ett omfattande arbete som 
går enligt plan och jag är tacksam för ert tålamod.  Här informerar 
IT om detta: 

Tidplan för systemuppdateringar

Vår skola finns på fem geografiska platser och vi inom verksam-
hetsstödet kommer att jobba med lösningar för hur vi fortsatt skall 
vara tillgängliga på de olika platserna. Vi har integrerat tre skolor 
som alla haft väl fungerande administration och framför allt en 
liknande grundsyn vilket gör att jag känner mig trygg i förvissnin-
gen om att arbetet kommer att fungera väl även nu i vår nya skola. 

Jag är dock medveten om att som alltid i förändringstider är allt inte 
glasklart så här initialt. Och oavsett om du är relativt nyanställd på 
jobbet eller har varit här ett längre tag så kan läget te sig en aning 
oklart för tillfället. 

Tveka inte att höra av dig till mig. Jag kommer sedan tillsammans 
med er sätta den ena foten framför den andra på promenaden i den 
nya skolan.

Marie

CBH:s funktionsansvariga

Infrastruktur: 
Daniel Tavast

Utbildningsadministration: 
Pelle Dalhammar

Kommunikation: 

Sabina Fabrizi

Ekonomi: 
Simon Demir

HR: 
Marja Mutikainen

https://intra.kth.se/it/skolomorganisation/oversiktlig-tidplan-for-systemuppdateringar-pa-grund-av-den-nya-skolorganisationen-1.791698
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Personalinformation  

Professor i trä och träkompositer, 
som tilldelats Ekmanmedaljen, 
främst för sin framstående 
forskning inom nanocellulosa.

Medaljen delas ut av 
Svenska Pappers- och 
Cellulosaingenjörsföreningen, 
SPCI, för förtjänstfulla tekniska 
eller vetenskapliga insatser inom 
föreningens arbetsområde. 

Grattis Lars Berglund!

Den 22 februari är det dags! Då ses vi i Ericsson 
Globe för CBH-skolans kick-off, där vi tar del av 
skolans verksamhet i olika presentationer samt lär 
känna varandra kring middag, underhållning och 
dans.
Sista anmälningsdag är 5 februari och du anmäler 
dig här: Anmälan till CBH:s kick-off

Vi ses i Globen!

Kom ihåg att anmäla dig!

Foto: Sören Andersson.

KTH uppmuntrar medlemmar av fakulteten 
till vistelser vid UTokyo för forsknings- och 
utbildningssamarbete genom ett ekonomiskt 
bidrag. 

Bidraget innebär ett stöd på 50.000 kr 
per månad i upp till fyra månader. Unga 
forskare prioriteras. 

Ansökningar inför läsår 2018/19 skickas 
till Torkel Werge vid UF/Internationella 
relationer, adress werge@kth.se, senast den 
31 maj 2018. 

Mer om samarbetet på KTH:s hemsida

Utlysning av bidrag till vistelser 
vid University of Tokyo

LG-konferens och kick-off för 
utvecklingsplanen. Den 24 januari träffades 
CBH:s ledningsgrupp för första gången och fick 
veta hur långt arbetet nått med att integrera 
utbildningens olika delar och samt fick inblick i 
skolans forskningsverksamhet.

https://eventdobby.com/kickoffcbh/
https://www.kth.se/om/internationellt/strategiska-partneruniversitet/university-of-tokyo-1.709325


6

Nästa nummer av CBH-nytt kommer vecka 7. Deadline för att lämna in bidrag är 13 februari.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

Disputationer 

Disputationer februari:

Adsorption, aggregation and phase 
separation in colloidal systems

Tid: Fr 2018-02-09 kl 10.00
Plats: KTH, Lindstedtsvägen 26, sal F3
Ämnesområde: Kemi
Respondent: Jing Dai
Opponent: Professor Peter Griffiths, University of 
Greenwich, London
Handledare: Professor István Furó

Chemical modification of cellulose fibres 
and fibrils for design of new materials

Tid: Fr 2018-02-23 kl 10.00
Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26
Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap
Respondent: Verónica López Durán , Institutionen 
för Fiber- och Polymerteknologi 
Opponent: Professor Akira Isogai, University of 
Tokyo
Handledare: Professor Lars Wågberg


