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SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA

CBH-nytt Nr 11, Juni 2018

å har vi nått terminsslutet, vårt första som 
CBH-skola. Ännu har vi några saker att göra 
och arbetet med att färdigställa vår utveck-
lingsplan är en av dessa. 
 Vår utvecklingsplan ska spegla KTH:s ut-
vecklingsplan för 2018-2023, som sedan en tid 

tillbaka ligger på intranätet:
https://intra.kth.se/styrning/vision2027/om-vi-
sion2027-1.80427

 CBH:s utvecklingsplan har samverkats och varit uppe 
i CBH:s ledningsgrupp vid ett antal tillfällen under våren 
och nu skickar vi också ut den till alla på CBH-skolan för 
synpunkter. Dessa vill vi gärna få in till den 26 juni för att 
sedan kunna färdigställa utvecklingsplanen och skicka till 
rektor den 30 juni. 
 Arbetet påbörjades i januari i och med att ledningsgrup-
pen under en dag arbetade fram en grund. Därefter bil-
dade vi fem grupper med processledare som har fokuserat 
på respektive område: grundutbildning, forskarutbildn-
ing, forskning, innovation och entreprenörskap samt 
kvalitetssystem och verksamhetsstöd. 
 Stort tack till alla som bidragit i arbetet. Till CBH:s 

utvecklingsplan kopplar vi sedan en handlingsplan med 
aktiviteter och tidplaner för respektive område. 
 Den 22 augusti träffas skolans ledningsgrupp för att 
påbörja detta arbete och inleda diskussionerna om 2019 
års verksamhetsuppdrag, populärt kallat Rektorskon-
trakt. 
 Redan nu ser vi att vi kommer att äska för startbidrag 
för nya fakultetsanställningar, då vi på vår nya skola har 
behov av att nyrekrytera till mellan sex och tio fakultet-
stjänster per år, på grund av pensionsavgångar. 
 Avslutningsvis vill jag önska 
alla skolans medarbetare en rik-
tigt skön och välbehövlig som-
marsemester!

  

2018-06-17

Mikael Lindström 
Skolchef

Har du ett nyhetstips? 
Skicka in det till CBH-nytt!

Alla nyhetstips skickas till

cbh-nytt@cbh.kth.se
Samtliga bidrag måste vara inne 

senast kl 12.00 på måndagen 
samma vecka som CBH-nytt ges 
ut för att komma med. Se aktuell 

deadline på sista sidan.

S
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2018-06-17

o, we have reached the end of the semester, 
our first as the CBH school. We still have some 
things to do and the work with completing our 
development plan is one of them. 
 Our development plan shall reflect KTH’s 
development plan for 2018-2023, which for 

some time now has been on the intranet:

https://intra.kth.se/en/styrning/vision2027/om-vi-
sion2027-1.80427

 CBH’s development plan has been collaborated and has 
been up in CBH’s management group a number of times 
during the spring and now we are also sending it out to 
everyone at the CBH school to receive comments. We 
would like to have received these by June 26, in order to be 
able to complete the development plan and send it to the 
President on June 30. 
 The work started out in January, when the management 
group worked out a basis during a day. Then, we formed 
five groups with process managers, which have focused 
on their respective areas: 
 First and Second Cycle Education, Third Cycle Educa-
tion, Innovation and Entrepreneurship and Quality Sys-
tems and Administration.  

 A big thank you to all who have contributed to the 
work. To CBH’s development plan, we then will connect 
an action plan with activities and time plans for the re-
spective areas. 
 On August 22, the school management group will meet 
to commence this work and initiate the discussions about 
the operational assignments for 2019, popularly called the 
annual operational agreement with the President.
 We can already see that we are going to ask for a start-
ing allowance for new faculty employment, since we at 
our new school see a need for recruitment to between 
six and ten faculty positions per 
year, due to retirements. 
 In conclusion, I want to wish 
all the school’s collaborators a 
really nice and much needed 
summer vacation!

S

Mikael Lindström 
Head of School

CBH NEWS 

Do you have news tips? 
Send it to CBH News!

All news tips for CBH-nytt 
should be sent to

cbh-nytt@cbh.kth.se

All contributions must be in by 
12.00 on Monday the same week 

as CBH-nytt is published in order 
to be admitted. See the current 

deadline at the last page.
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Aktuellt på skolan 

Välkommen Nancy Malavé Hakala
 – ny forskarutbildningshandläggare på CBH-skolan

Hur känns det att ha börjat på CBH?
 – Det ska bli så roligt. Var tentamensvakt under våren och kände att här, just här 
vill jag jobba och gärna med något inom administration.

Var kommer du närmast ifrån?
 – Jag har under många år jobbat med teve- och radioproduktion samt 
administration och marknadsföring på Utbildningsradion.

Vad kommer du att arbeta med?
 – Jag kommer att arbeta som forskarutbildningshandläggare, som innefattar 
handläggning och administration.

I vilka frågor kan man kontakta dig? 
 – Man kan kontakta mig rörande frågor om doktorander på 
kemivetenskapsprogrammet.

Vad hoppas du kunna åstadkomma i din nya roll?
 – Bli duktig på alla nya arbetsuppgifterna och ge bra service.   

Universitet och högskolor är också myndigheter. 
Men vad innebär det att vara statsanställd? 
Vad betyder den statliga värdegrunden? En ny 
utbildning för all personal ger svar och vägledning.

Jämfört med andra myndigheter är lärosäten en speciell 
miljö, med andra friheter och specifika utmaningar. 
Samtidigt verkar man under samma lagar och regler. 

Utbildningen, ”Vårt uppdrag”, erbjuds som ett stöd, en 
grundläggande vägledning för alla medarbetare och finns 
tillgänglig på https://intra.kth.se/anstallning/karriar

Utbildingen tar upp universitetetens uppdrag och roll, 
ansvar och rättigheter för statsanställda och principer om 
offentlighetsfrågor och transparens.

Syftet är att rusta KTH:s medarbetare med förmågan 
att vara saklig och opartisk i svåra situationer som kan 
uppstå, inte minst då lagar och riktlinjer kan stå i konflikt 
med varandra.

Utbildningen innehåller informativa texter och 
interaktiva övningar och tar cirka en timme att göra. 
Det finns kompletterande fördjupningsmaterial för att 
omsätta den statliga värdegrunden i praktiken med 
övningar och mer läsning.

Ny webbutbildning om att vara statligt anställd
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Forskning 

AI kan öka förståelse för prostatacancer 
 
Forskargrupper vid KTH och Karolinska Institutet 
verksammma vid Science for Life Laboratory 
har kommit fram till att AI kan bidra till ökad 
förståelse av hur prostatacancer utvecklas. 
Resultaten presenteras idag i den vetenskapliga 
tidskriften Nature Communications.

Varje cancer är unik och ändrar dessutom sina egenska-
per över tiden. Man beskriva detta med begreppet can-
cerheterogenitet.Ofta finns flera konkurrerande kloner 
inom en och samma cancertumör. Dessutom ökar yt-
terligare förvärvade mutationer sannolikheten för att det 
bildas metastaser. 
 Även om genetiska förändringar är viktiga för att 
spåra cancerheterogenitet och utveckling kan de också 
vara av klinisk relevans. Det konstaterar Joakim Lun-
deberg, professor i molekylärbiologi på KTH och verk-
sam vid Science for Life Laboratory.

 I en ny artikel som pub-
licerats i den vetenskapliga 
tidskriften Nature Communi-
cations visar han och forskar-
grupper på SciLifeLab att en da-
tadriven AI-metod har potential 
att bidra till en bättre förståelse 
av dessa större händelser när 
det gäller heterogenitet i prosta-
tatumörer och i dess omgivande 
mikromiljö. Detta med hjälp av 
data som tagits fram med spatiell 
transkriptomik. En metod som 

kombinerar histologi (vävnad-
slära) med kvantitativ analys av 
de aktiva generna och som har 
utvecklats av KTH och Karolinska 

Institutet vid Science for Life Laboratory.
 Analys av tolv delar av en prostata innehållande öar av 
tumörkloner. Här tillhandahålls en gul genaktivitets sig-
natursignal genom oövervakad AI-metod för att demon-
strera närvaro av cancerceller med en unik genuttrycks 
signatur. 
 Den här teknologin, spatiell transkriptomik, presen-
terades i en artikel i Science för två år sedan. Det är för 
närvarande den enda metoden som kan ge information 
om den kompletta genaktivitet (mRNA) från sektioner av 
cancervävnad, konstaterar Joakim Lundeberg.
 – Denna rika informationskälla möjliggör oövervakade 
AI-metoder för att identifiera genaktivitetsmönster som 
inte kan ses med blotta ögat. Således kan denna massiva 
vävnadsgenetiska analys tjäna som en grund för en AI-

baserad klinisk utvärdering av cancervävnader samt ge 
insikt i genuttryck i tumörens mikromiljö. AI hjälper oss 
helt enkelt till att skapa en databaserad vävnadsanatomi, 
säger han.
 Ytterligare insikter i 
de mekanismer som lig-
ger till grund för cancer 
är avgörande för att förstå 
tumörers progression och 
för hur patienter svarar på 
behandling, enligt Joakim 
Lundeberg.
 – Användningen av vår 
spatiella information ger ett 
betydande bidrag i dessa 
aspekter, säger han.

Här hittar du artikeln: “Spa-
tial maps of prostate cancer 
transcriptomes reveal an 
unexplored landscape of 
heterogeneity”

För mer information, kon-
takta Joakim Lundeberg:

joakim.lundeberg@scilifelab.se, 08 – 524 814 69

    Text: Håkan Soold 
 

Fokuserad AI-analys av en del av en prostata innehållande en tumörklon 
(blå). AI-signaturen är överlagrad på den morfologiska vävnadsbilden 
som har tagits med mikroskop. Detta bekräftar att AI-signaturen 
indirekt överlappar med tumörceller i vävnadssektionen.

Joakim Lundeberg, professor 
i molekylärbiologi på KTH 
och verksam vid Science for 
Life Laboratory.

Analys av tolv delar av en prostata 
innehållande öar av tumörkloner. 
Här tillhandahålls en gul 
genaktivitets signatursignal 
genom oövervakad AI-metod 
för att demonstrera närvaro 
av cancerceller med en unik 
genuttrycks signatur.

https://www.kth.se/profile/joalun
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04724-5
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Administrativa chefen informerar

6

ista CBH-nytt för den här terminen. Jag tror 
många börjar känna att det skall bli skönt 
med lite ledighet. Det kommer att läggas upp 
en puff på CBH:s intranät om hur verksam-
hetsstödet är bemannat under sommaren.  

 Min vecka inleddes med att jag fick möjlighet att hälsa 
välkomna de ungdomar som under två veckor skall delta 
i AstraZenecas forskarskola, som arrangeras av Unga 
Forskare och som huserar i CBH:s kurslabb på Campus 
Valhallavägen. Det är alltid fantastiskt att möta så mycket 
intresse och engagemang.
 Engagemang har jag också sett mycket av under våren 
inom alla våra delar av verksamhetsstödet. Det har skett 
en hel del utvecklingsarbete och anpassning. Särskilt på 
AlbaNova har det varit glädjande att se hur det stabilis-
erat sig.
 Jag hoppas att vi kan få fortsätta det arbete vi startat 
med att skapa ett verksamhetsstöd som på ett relevant vis 
kan vara ett professionellt stöd till skolans verksamhet 
i såväl myndighetsuppgifter, service som på infrastruk-
turområdet. 
 Rektors utredning om verksamhetsstödet som nu 
finns publicerad väcker givetvis en del frågor hos oss 
som arbetar inom verksamhetsstödet men jag hoppas att 
frågetecknen kan rätas ut och att vi tillsammans kan ar-
beta för ett ännu tydligare stöd.
 Nu är gamla Ladok stängt och jag vill passa på att tacka 
alla inom utbildningsadministrationen som jobbat hårt 
med registreringar mm inte minst de sista dagarna innan 
stängningen. Det var också roligt att höra att samarbetet 
fungerat väl mellan lärare och verksamhetsstöd under de 
sista intensiva dagarna innan stängning.
 Vi har glädjande nog fått nya medarbetare till flera av 
våra enheter inom verksamhetsstödet och de kommer att 
få närmare presentationer framöver. Flera ekonomer är 
på väg in under sommaren. Vi har sen några veckor full-
talig bemanning på forskarutbildningsadministrationen.  
 I en så relativt stor grupp som vi är, är det naturligt 
med en viss personalomsättning både på grund av pen-
sionsavgångar, men också för att personer av andra skäl 
väljer att söka sig vidare.  
 Vi saknar givetvis de som väljer att lämnas oss men 
personalomsättningen gör att vi är tvungna att tänka lite 
nytt och det kan vara väldigt nyttigt. Det har hela tiden 
känts som att det finns ett starkt engagemang och en vilja 
att hitta lösningar. 
 Till sist vill jag passa på att önska er alla en riktigt 
fin sommar. Min egen sommar skall jag tillbringa dels i 
Dalarna bland tallar och mörka tjärnar och dels på segel-
båten bland kobbar och skär. På så vis får jag det bästa av 
allt.

S

Marie Larson 
Administrativ chef  
Head of Administration

he last CBH-nytt for this semester. I believe 
many of us are starting to feel that some holi-
days will be nice. 
 A puff about how the administration will be 
manned during the summer will soon be pub-

lished on CBH’s intranet.
 My week began with me receiving the opportunity of 
welcoming the youths who during two weeks will be par-
ticipating in AstraZeneca’s research school, arranged by 
Unga Forskare, and who will lodge in CBH’s course lab 
on Campus Valhallavägen. It’s always fantastic to meet so 
much interest and dedication.
 Dedication is also something that I’ve seen a lot of 
during the spring in all our parts of the administration. A 
good deal of development and adaptation has been car-
ried out. Especially at AlbaNova, it’s been gratifying to 
see how it has stabilized.
 I hope we can continue the work we have started in 
creating an administration that in a relevant way can be 
a professional support to the school’s activities, in official 
tasks as well as in services in the infrastructural field.  
 Of course, the President’s investigation about the ad-
ministration which is now published raises questions 
among us working in the administration, but I hope the 
question marks can be straightened out and that we to-
gether can work for an even more distinct support.
 Now, the old version of Ladok is shut down and I 
would like to thank all within the education administra-
tion who have worked hard with registrations etc, not 
least the last days before the shutdown. It has also been 
fun to hear that the collaboration has worked out well 
between teachers and administration during the last in-
tense days before the closure. 
 Gratifyingly, we have received new co-workers at sev-
eral of our units within the administration and they will 
get a closer presentation in the future. Several economists 
are coming in during the summer. Since a few weeks, the 
research administration is fully manned.
 In such a relatively large group as we are, a certain 
employee turnover is natural, because of retirements, 
but also because of people deciding to move on for other 
reasons.
 Of course, we will miss those who choose to leave 
us, but the employee turnover forces us to think a little 
afresh and this can be very healthy. It has always felt like 
there is a strong dedication and a will to find new solu-
tions.
 Lastly, I would like to take the opportunity to wish you 
all a really nice summer. My own summer will be spent 
partly in Dalarna among pines and dark tarns, and partly 
on the sailboat among islets and rocks. In this way, I will 
get the best of it all.

 
  

T
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https://intra.kth.se/styrning/miljo-hallbar-utveckling/miljoledningssystem/rutiner/intern-och-extern-miljorevision-1.465689
https://intra.kth.se/styrning/miljo-hallbar-utveckling/policy-for-hallbar-utveckling-for-kth-1.553616
https://intra.kth.se/styrning/miljo-hallbar-utveckling/policy-for-hallbar-utveckling-for-kth-1.553616
mailto:kth-miljo@kth.se
mailto:krvo@kth.se
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Aktuellt på skolan 

För att kunna ge bästa möjliga service till dem som 
ringer direkt på era anknytningar, ber universitets-
förvaltningen er att koda era telefoner när ni inte har 
möjlighet att svara. 

Kontrollera gärna att det inte finns kvar några gamla 
besked som inte gäller längre på era anknytningar. 
 Till exempel om ni har lagt in frånvaro vid sjukdomstill-
fälle med tillsvidare giltighetstid. Då behöver ni ta bort 
meddelandet för att bli nåbara.
 Koda era telefoner. Detta görs enklast via KTH appen.  
Se den bifogade PDF-filen i detta mejl. 

OBS! Ni kan endast koda era anknytningar. Ringer någon 
direkt på mobilnumret så går samtalet igenom, även om ni 
kodat er anknytning.

Se länkarna nedan:

https://intra.kth.se/campus/lokalservice/kth-vaxel-
paminner-om-att-koda-telefonen-1.695283

Andra alternativ:

https://intra.kth.se/it/tele/hanvisning-av-din-anknyt-
ning-1.31578

KTH App:
https://intra.kth.se/it/telefoni/hanvisning/hanvisningsapp

Ni kan naturligtvis även mejla till: kthvaxel@kth.se eller 
ringa på 08-790 6000.

Lägg också gärna in autosvar i era mejlboxar när ni inte 
har möjlighet att läsa er mejl under en längre tidsperiod.

Koda telefonen inför 
sommarsemestern

In order to give students, our fellow workers and 
the public the very best service, the university adm-
nistration asks you to please encode your exten-
sions when you´re not able to take your calls. 

We also ask you to please make sure that there´s no old 
information registered at your extensions.
 The easiest way is to download the KTH-app. Please 
see the attached file.

ATTENTION!  You´re only able to encode your exten-
sions, not your cellphone numbers. If someone calls di-
rectly at your cellphone number they´ll get through, even 
if you´ve encoded your extension.

Please check these links: 
 
https://intra.kth.se/en/campus/lokalservice/kth-vaxel-
paminner-om-att-koda-telefonen-1.695283

If you like to try any other option, please check out this 
link:

https://intra.kth.se/en/it/telefoni/hanvisning/olika-typ-
er-av-hanvisning-pa-din-anknytning-1.31578

KTH App:
https://intra.kth.se/en/it/telefoni/hanvisning/hanvisn-
ingsapp/hanvisningsapp-1.790275

You´re always welcome to send us an e-mail or call us at 
the switchboard of course.

You´ll reach us at:  kthvaxel@kth.se or call us at 08-790 
6000.

Please encode your autoresponder at your e-mailbox as 
well.

Encode your phone 
during summer 2018

https://intra.kth.se/en/campus/lokalservice/kth-vaxel-paminner-om-att-koda-telefonen-1.695283
https://intra.kth.se/en/it/telefoni/hanvisning/olika-typer-av-hanvisning-pa-din-anknytning-1.31578
https://intra.kth.se/en/it/telefoni/hanvisning/hanvisningsapp/hanvisningsapp-1.790275
https://intra.kth.se/campus/lokalservice/kth-vaxel-paminner-om-att-koda-telefonen-1.695283
https://intra.kth.se/it/tele/hanvisning-av-din-anknytning-1.31578
https://intra.kth.se/it/telefoni/hanvisning/hanvisningsapp
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KTH Innovation’s successful VFT-1 proof of concept 
funding program continues all the way through 2018-
2019.

KTH Innovation’s successful VFT-1 proof of concept 
funding program continues all the way through 2018-2019. 
Funded by Vinnova, KTH Innovation has 9,2 million SEK 
to use for the commercial verification funding program 
VFT-1. Since the start, KTH Innovation has funded over 
200 projects, but there are still funds remaining. Read 
more about the program here.

Are you a researcher at KTH? Now is the perfect time to 
book a meeting with one of our business development 
coaches if you would like to get a head start before the 
next application round in the fall. If you have questions 
around patents, IPR, or the commercialization of your 
research, we can help you straighten things out.

We have set up a number of meeting slots with our business 
development coaches here: Just follow this link to book a 
time.

Please remember to submit your name and email address 
so we can contact you with more information. If you can’t 
find a time that fits your schedule or have any questions, 
send an email to Lisa Bäckman on lisbac@kth.se, and she 
will help you set up a meeting at a time convenient to you.

KTH Innovation specialises in the commercialisation of new 
technology at the earliest stages of development and offers free, 
objective and confidential support in all areas relevant to taking 
an idea from research result to innovation. Since the beginning 
in 2007, KTH Innovation has played a central part at KTH 
when it comes to commercialising new ideas, and has helped 
over 2000 new ideas from 1080 students and 850 researchers, 
including 275 professors.

KTH Innovation’s funding 
program continues

KTH Innovation

Niclas Roxhed, Associate Professor at Department of Micro And 
Nanosystems at KTH, shows off Capitainer’s sampling card.

https://www.kth.se/en/innovation/nyheter/populart-verifieringsprogrammet-vft-1-fortsatter-1.779075?page=2
https://doodle.com/poll/rv8c4xbbbnrpscga
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mailto:eva.regardh@strategiska.se
mailto:inger.florin@strategiska.se
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Nästa nummer av CBH-nytt kommer i september. 

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

Staff training weeks in Valencia
Autumn semester
8th  IRO VALENCIA: TRAINING & COACHING FOR INTERNATIONAL OFFICERS 

Human-based International Relations

Target group: international officers and international coordinators

Monday, 22nd October – Friday, 26th October 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/8th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

17th STP VALENCIA: LANGUAGES & IT TRAINING FOR UNIVERSITY STAFF

Target group: teaching and non-teaching University Staff

Monday, 19th November – Friday, 23rd November 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/17th-stp-valencia-languages-it-training

6th  ADM VALENCIA: TRAINING & JOB SHADOWING FOR ADMINISTRATION STAFF

Target group: staff dealing with student and/or teaching staff administration, academic issues, human resources, 
finances and accountancy, administrative support to research, technology transfer, and/or institutional 
communication.

Monday, 10th  December – Friday, 14th December 2018

http://staffmobility.eu/staffweek/6th-adm-valencia-training-job-shadowing

Spring semester
9th  IRO VALENCIA: TRAINING & COACHING FOR INTERNATIONAL OFFICERS 

Human-based International Relations

Target group: international officers and international coordinators

Monday, 04th March – Friday, 08th March 2019

http://staffmobility.eu/staffweek/9th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

http://staffmobility.eu/staffweek/9th-iro-valencia-coaching-job-shadowing

