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SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA

CBH-nytt
Nr 5, Mars 2019

n gång per år träffas skolornas Future 
Faculty-ansvariga (FFA) och Jämställhet, 
mångfald och likabehandlingsansvariga 
(JML-A) på ett internat, vilket genomfördes 
förra veckan. Det var intressanta diskussioner 
och grupparbeten kring KTH:s karriärstöd, 

samt arbete med kompetensbaserad rekrytering och 
inkluderande ledarskap. 

På CBH-skolan har vi valt att förankra detta arbete via 
en JML/arbetsmiljögrupp. Vi har ur vår utvecklingsplan 
2018–2023 kopplat ett antal aktiviteter och först ut är 
workshops där uppförandekod, värdegrund och social 
hållbarhet används som verktyg för ökad medvetenhet 
om genus och JML. Det första skolgemensamma 
utbildningstillfället kommer att ske i maj. Vi återkommer 
med inbjudan och detaljer.

I veckan som gick hade vi också besök av ministern för 
högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Det 
blev en intensiv halvdag där vi hade möjlighet att diskutera 
KTH:s möjligheter och utmaningar. Särskilt berättade 
rektor om den starka forskningen som finns och behovet av 
infrastruktur. 

Vi fick också besök på CBH:s kurslabb där kursansvarig 
Andra Dédinaité och labbansvarig Helena Lennholm tog 
emot tillsammans med årskurs 1-studenter i civilingenjör-
lärarprogrammet. 

Studenterna gjorde vattenanalyser av dricksvatten 
och naturvatten (Igelbäcken vid Ulriksdal). Det var 
studenternas andra laboration på KTH och det blev ett 
uppskattat och intensivt samtal med ministern. 

Återigen diskuterades vikten av att kunna erbjuda 
labbintensiva utbildningar som komplement och alternativ 
inlärning till rent teoretiska utbildningar.

2019-03-17

E

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.
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Öppet hus igen – men på ett helt nytt sätt
I lördags anordnades Öppet hus i KTH-biblioteket och alla CBH:s 
grundutbildningar var med. Den här gången med ett helt nytt koncept.

För andra gången deltog CBH-skolan i KTH:s Öppet hus. 
Nytt för i år var att formatet gjorts om helt. De senaste 
åren har evenemanget arrangerats en söndag och måndag 
i slutet på mars, och alla utbildningar på KTH har haft 
programbås med studenter, lärare och studievägledare på 
plats. En jätteapparat med förhållandevis få besökare per 
anställd.

Till i år ville kommunikationsavdelningen på KTH 
prova ett nytt koncept. Evenemanget flyttades därför 
till en lördag och KTH-biblioteket. I utvärderingar har 
det tidigare framkommit att det är personliga möten 
med befintliga studenter som gymnasieelever generellt 
tycker är mest givande i sitt val av program. Istället för 
stora programbås med många anställda ordnades därför 
ett mingel med studentambassadörer från alla KTH:s 
grundutbildningsprogram. 

Resultatet? Studentambassadörerna var som vanligt 
proffsiga och svarade länge och bra på massor av frågor 
om sina program. Något som redan går att fastställa är att 
det kom fler besökare än väntat. Vid 10.45, en kvart innan 
evenemanget officiellt skulle börja, var det många besökare 
i KTHB. Fikabiljetter och programblad tog slut och det 
var många besökare ända fram till stängning vid 15-tiden. 
Framåt återstår utvärderingar från studentambassadörer 
och besökare för att se hur evenemanget kan förbättras till 
nästa år. 

För de besökare som är intresserade av att det ser ut 
på våra olika campus anordnas lokala Öppet hus i 
Flemingsberg och Södertälje. Måndag 25 mars är det 
Flemingsbergs tur. Alla utbildningar i Flemingsberg 
kommer vara representerade av studenter, lärare och 
studievägledare som svarar på frågor. Dessutom blir det 
rundvandring i huset, möte med kåren och workshops 
i data- och medicinsk 
teknik.

Deltagande program på Öppet hus:

Bioteknik 300 hp

Datateknik 180 hp

Elektroteknik 180 hp

Kemiteknik 180 hp

Medicinsk teknik 300 hp

Medicinsk teknik 180 hp

Teknik och ekonomi 180 hp

Teknisk kemi 300 hp

Tekniskt basår & bastermin 60 / 30 fup

Text: Kenneth Carlsson
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Välkommen Maria Curtis!
Hur känns det att ha börjat på CBH-skolan?

Det känns både spännande och roligt att börja på CBH.
Jag trivs redan jättebra!

Vad kommer du att arbeta med?

Jag kommer att arbeta som studievägledare för: 
Tekniskt basår 60 hp och bastermin 30 hp
Teknik och ekonomi, öppen ingång 180 hp

I vilka frågor kan man kontakta dig?

Allt som rör frågor kring studierna ex. studieuppehåll/avbrott, 
tillgodoräknande, garantiplatser, men det går också bra att boka 
vägledningssamtal för att bolla idéer och funderingar kring 
studieval, förutsättningar och intressen m.m. 

Var kommer du närmast ifrån?

Jag har 20 års erfarenhet av att arbeta med utbildning och 
studievägledning i olika verksamheter och organisationer
främst inom Arbetsförmedlingen men även på grund- och 
gymnasieskola.

Vad hoppas du kunna åstadkomma i din nya roll?

Jag hoppas på att kunna vara ett kvalitativt stöd för studenter och 
kollegor i frågor som rör studievägledning. 

Notiser

Hur skapar jag en korrekt e-postsignatur i Outlook?

KTH har låtit ta fram en gemensam e-post signatur för anställda, för att förstärka KTHs identitet även i 
e-postmeddelanden. Signaturen finns för olika nivåer inom KTH såsom skola, förvaltning, bibliotek och
centrumbildning.

På KTH:s intranät finner du anvisningar om hur du skapar en e-postsignatur i Outlook

https://intra.kth.se/it/e-post-kalender/epost/kom-igang/e-postsignatur-i-outlook-1.281533
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Notiser

Händer på HR

Campus AlbaNova
• Louise Hasslev, sitter numera heltid på AlbaNova 
• Nina Bauer
• Fredrik Häller, ny på HR sedan 7/3. Fredrik kommer att arbeta på både AlbaNova och SciLife
• Camilla Johansson, pendlar mellan Valhallavägen och AlbaNova 

Campus Flemingsberg
• Katharina Engdahl
• Sandra Nylén Gustafsson är åter från sin föräldraledighet sedan mars
• Liina Karlsson som varit vikarie för Sandra har slutat hos oss

Campus Solna
• Jessica Oscarsson har återkommit från sin tjänstledighet och sitter heltid på Campus Solna i rum Gamma 5 
• Fredrik Häller, sitter initialt på Campus Solna på onsdagar i rum Gamma 5

Campus Valhallavägen
• Ann Ekqvist
• Lena Skowron, arbetar även mot AlbaNova med Glykovetenskap 
• Sara Tysk, arbetar även mot AlbaNova med lärartillsättningar 
• Kajsa Uusitalo 
• Josefine Mellberg 
• Therese Feierbach 
• Camilla Johansson - sitter även på AlbaNova 

Sedan februari har en del hänt på HR-enheten på flera campus. Nedan följer en förteckning av 
samtliga HR-personer campusvis med en kommentar om något förändrats.
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Forskning

Välbesökt workshop om hållbara livsmedel
Den 14 mars arrangerade nätverket KTH Food Sustainability en workshop med 
speeddating i KTH:s bibliotek. Intresset var stort. Arrangörerna hade räknat med 30 
deltagare, men dubbelt som många kom.

Deltagarna träffades för att identifiera nyckelområden 
för forskning inom livsmedelsvetenskap där KTH skulle 
kunna ha en unik roll, eftersom KTH traditionellt sett 
inte fokuserat stort på livsmedelsvetenskap tidigare. Ett 
annat syfte var att nätverka och förhoppningsvis hitta nya 
forskningssamarbeten.

- CBH var väl representerat på workshopen, eftersom 
vi har olika forskare som redan arbetar med processer 
för valorisering av livsmedel och jordbruksavfall, 
nya material av och för livsmedel, som exempelvis 
livsmedelsförpackningar, hållbara strategier för 
skadedjursbekämpning och växtskydd, kostfiber och dess 
hälsoeffekter. Vi hoppas att detta också ska kunna utökas 
när nätverket konsoliderats, säger Francisco Vilaplana, 
en av arrangörerna och lektor vid CBH-skolans avdelning 
Glykovetenskap.

Vicerektor inledde

Workshopen inleddes med ett välkomsttal av Göran 
Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling. Sedan följde 
en presentation av nätverket med dess vision, mission och 
målsättningar. 

Erika Ax från Formas talade om det nationella 
forskningsprogrammet för livsmedel och Anna Ström 
från Chalmers presenterade nätverket Food Science 
Sweden. Alla deltagare fick sedan kort beskriva sitt 
intresse i hållbar utveckling för livsmedel och sitt bidrag 
till nätverket. 

 - Vi är ständigt i kontakt med livsmedel och det har 
en stor påverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. 
Livsmedelsproduktion har också en stark miljöpåverkan 
på klimatförändringar, biodiversitet, vatten- och 
jordkvalitet, och även en stor samhällelig påverkan när 
det gäller kvalitet, trygghet, säkerhet och överkomlighet. 
Livsmedelssystem är också väldigt komplexa med 
många intressenter inblandade, så från ett ingenjörs- 
och bioteknologiskt perspektiv är det en väldigt rolig 
utmaning att arbeta med, säger Francisco Vilaplana.

“Rätt tid att engagera sig”

Workshopen hade ett brett tema och gästades av både 
för studenter och forskare på KTH, samt externa 
samarbetspartners från IVL, Stockholms universitet och 
Stockholms stad. Deltagandet och diskussionerna var 
livliga och arrangörerna har fått mycket positiv feedback, 
särskilt om den 
interaktiva miljön.  

- Som forskare 
anser jag att vi har 
en stor möjlighet att 
påverka hur 
livsmedelssystem, 
processer och 
produkter i 
framtiden kan 
utformas för att 
tackla de 
utmaningar jag 
nämnt. Och nu är den rätta tiden att engagera sig, 
eftersom det finns ett ökande intresse från samhället och 
många möjligheter att bidra. Det är en sprudlande tid för 
livsmedelsvetenskap i Sverige just nu, säger Francisco 
Vilaplana.

Nätverket KTH Food Sustainability välkomnar i 
princip alla intresserade forskare och studenter som 
är intresserade av livsmedelssystem och -produkter. 
Visionen är att rikta in utbildning, forskning och 
samverkan på KTH mot ett resurseffektivt och rättvist 
livsmedelssystem som omfattar hela värdekedjan och som 
resulterar i hållbara livsmedelssystem och produkter med 
positiv inverkan på hälsa och välbefinnande.

- Det finns utlysningar inom livsmedelsvetenskap på 
ingång och KTH Sustainability kommer att hjälpa till 
med att anordna informationsevenemang. Håll utkik 
efter kommande uppdateringar i ämnet, säger Francisco 
Vilaplana.

   

Francisco Vilaplana. Foto: Peter Ardell.

Text: Sabina Fabrizi
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Workshopen arrangeras av CBH:s impactgrupp i syfte att utröna möjligheterna och intresset för att skapa ett större 
tillämpat, samhällsrelevant projekt. Projektet skulle kunna ha möjligheter till finansiering antingen med hjälp av 
KTH Fundraising (Development Office), genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech 4 Health (https://
medtech4health.se, Vinnova) där KTH är partner, eller Utmaningsdriven Innovation (Vinnova). 

En sådan satsning ska möta en samhällelig utmaning och gärna kunna samla ett nationellt ledande konsortium. 

Mer information kommer senare, men boka gärna tiden redan nu. Workshopen kommer att hållas inne på Campus 
Valhallavägen.

Hälsar

CBH Impact: Bertil Guve, My Hedhammar och Josefin Illergård

Impact

Save-the-date 8 maj CBH Workshop, OBS NYTT DATUM!

Förutsättningar för CBH att leda en nationell, 
strategisk satsning inom medicinteknik?
Workshopen som tidigare planerats till den 9 april flyttas på grund av krock med bland annat 
Vetenskapsrådets ansökningsdatum. Ny tid blir den 8 maj, kl 12-14 inklusive lunch.
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Fordonstrafik till och från koloniområdet och KTH Campus hänvisas till infart från Vallhallavägen.
Gång- och cykeltrafik kommer att kunna trafikera Greta Arwidssons väg som tidigare enligt nedanstående bild.
Frågor gällande avstängningen besvaras av Tomas Persson, tomas.persson@akademiskahus.se, 070-420 06 69.

Information om pågående arbeten

Projektinformation Albano

Avstängning av Greta Arwidssons väg
Greta Arwidssons väg kommer att stängas av för biltrafik från och med 2019-03-07 till och med 
2019-05-15.



8

Nästa nummer av CBH-nytt kommer vecka 14. Deadline för att lämna in bidrag är 1 april klockan 12.00.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se


