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SKOLAN FÖR KEMI, BIOTEKNOLOGI OCH HÄLSA

CBH-nytt
Nr 8, April 2019

veckan som gick genomförde vi tre personalmöten 
på våra campus AlbaNova, Valhallavägen 
och Flemingsberg. Glädjande nog var de mer 
välbesökta än tidigare och tanken är att vi 
genomför dessa personalmöten en gång på termin. 

Vi gjorde en verksamhetsuppdatering och en 
sammanställning visar att CBH med ett verksamhetsstöd 
på 80 personer, 2 000 studenter, 400 doktorander och 450 
fakultet/forskare under 2018 genererade:

• 15 000 tentor

• 60 disputationer

• 350 vetenskapliga artiklar

• 200 pågående ärenden i HR-systemet

• 870 projektredovisningar

• 20 700 fakturor

• 40 fakultetsrekryteringar/befordringar/
adjungeringar

• Omsättning 1,015 miljarder kronor

Det är imponerade siffor och kan vara lätt att glömma i 
den enskilda vardagen. Vidare gick vi igenom tjänster och 
kommande rekryteringar på CBH. I dialogen med rektor 
och myndighetskapitalsatsningen kommer vi att äska för 
en särskild satsning på Medicinteknik och hälsa, MTH, i 
Flemingsberg.

I Flemingsberg pågår nu också en spännande uppbyggnad 
av ett ”Maker Space” d.v.s utrymmen där studenter efter viss 
träning på olika maskiner kan göra egna demoprodukter. 
Mer information från personalmötena finns på länk till ppt-
presentation.

Vid senaste skolchefsrådet informerade rektor om det 
fördjupade samarbetet med de tre universiteten KI, KTH och 
SU utifrån ett gemensamt Memorandum of Understanding, 
MoU och överenskommelsen om ett allianssamarbete.

Samarbetet ska öka kännedomen om den kompletta 
akademiska miljö som de tre universiteten gemensamt står 
för och hur högt denna rankas i internationella jämförelser: 

Mål 1: Skapa nya förutsättningar för att utveckla 
universitetsövergripande forskning och utbildning och 
samverkan 

Mål 2: Tydliggöra den excellens och akademiska miljö 
som KI, KTH och SU tillsammans utgör och stärka 
universitetens kapacitet att agera gemensamt regionalt, 
nationellt och internationellt med allianssamarbetet som 
grund.

Mål 3: Stärka samarbetet inom verksamhetsstödet 
i syfte att främja långsiktiga förutsättningar, 
professionalisering och utveckling.

Vi kommer att under året få höra mer om detta - 
Stockholm: Universitetshuvudstaden.

2019-04-30

I

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.

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/skolkollegier/cbh-s-skolkollegium-april-2019-1.899578
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/skolkollegier/cbh-s-skolkollegium-april-2019-1.899578
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Välkommen till CBH:s sommarfest!
Datum: 28 maj 2019

Plats: Alfvénsalen (F1), Lindstedtsvägen 22

Program:

16.00-17.30     Doktorandpresentationer från samtliga institutioner i Alfvénsalen (F1)

17.30-18.00     Välkomstdrink på gården utanför Alfvénsalen (F1)

18.00- 22.00   Lättare buffé och mingel i partytält 

Anmäl dig här senast 6 maj!

https://www.kth.se/form/cbhsummerparty
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Kom med synpunkter till strategiska rådet!

CBH-skolans strategiska råd sammanträder fyra gånger 
per år. Vid nästa strategimöte den 24 juni diskuterar rådet 
KTH:s verksamhetsplan och CBH:s utvecklingsplan.

Strategiska rådet vill därför gärna ha synpunkter eller 
förslag kring detta. Förslagen kan lämnas in senast den 14 
juni till någon av rådets valda representanter. 

KTH:s verksamhetsplan 2019

CBH:s utvecklingsplan

Nu ger KTH Biblioteket tillgång till Times 
Higher Education

Läs mer om Times Higher Education och registrera ditt 
konto

Times Higher Education är en av världens 
främsta tidskrifter för högre utbildning. 
Nu kan du som har ett KTH-konto läsa den 
online.

CBH-skolans strategiska råd efterfrågar synpunkter och förslag.

Robert Langer, en av världens främsta inom 
forskning och kommersialisering av ny teknik 
kommer till KTH för att hålla ett lunchseminarium 
tillsammans med KTH-forskare den 15 maj.

Säkra din plats här

Lunchseminarium med världsledande MIT-professor

https://intra.kth.se/cbh/skolans-organisation/grupper-och-rad/strategiska-radet-1.876771
https://intra.kth.se/styrning/planering-och-uppfoljning/kth-s-verksamhetsplan-2019-1.791363
https://intra.kth.se/cbh/kvalitet-och-utveckl
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/nu-ger-kth-biblioteket-tillgang-till-times-higher-education-1.899580
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/nu-ger-kth-biblioteket-tillgang-till-times-higher-education-1.899580
https://intra.kth.se/aktuellt/kalender/robert-langer-creating-and-implementing-breakthrough-technologies-1.897416?date=2019-05-15&orgdate=2019-05-15&length=1&orglength=1
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Välkomna till Storträffen!

Storträffen samlar alla utbildningsledare och THS samt är öppen för all personal och studenter på KTH. Träffen 
sker en gång per termin, i maj respektive november. Erfarenhetsutbyten och diskussioner sker kring aktuella KTH-
relaterade utbildningsfrågor i rundabordsformat. Pågående projekt, arbetsgrupper, PriU-grupper mm uppmuntras 
att representeras för informationsöverföring och möjlighet att få återkoppling på pågående arbeten. Genom 
anmälningslänken kan man anmäla intresse för innehåll och form, samt ange om man vill leda en bordsdiskussion.

Efter träffen samlar vice rektor för utbildning alla bordsledare för att analysera de samtal som förts och för att föreslå 
utvecklingen framåt. Under perioden september-oktober ger Utbildningsutskottet sin återkoppling på de förslag som 
lyfts till dem från vårens Storträff, vilket diskuteras vidare på höstens motsvarande träff.

Våren 2019 går temat på Storträffen under den övergripande rubriken ”Framtidens utbildningsutmaningar”. Nya 
teman för i år är bl.a. Breddad rekrytering samt Livslångt lärande. Återkommande teman är Schema/lokaler/planering; 
Digitalisering; Jämställdhet, Mångfald och Likabehandling; Arbetslivs- och forskningsanknytning i utbildningarna 
m.m. 

Vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina perspektiv. Sprid även informationen vidare i organisationen så att 
alla vet att de är välkomna.

Tid: 17 maj, kl.12.00 - 15.40 (Mingel och eftersnack 15.30-16.50)

Plats: Ångdomen, KTHB

Anmälan: www.kth.se/form/stortraffen

Kontakt: Leif Kari, leifkari@kth.se är sammankallande. Koordinatorer är Viggo Kann, viggo@kth.se; Anna-Karin 
Högfeldt, akhog@kth.se; samt Margareta Bergman, margberg@kth.se. 

Mer information om storträffarna och PriU-grupperna finns på gruppwebben 

Preliminärt schema:

12.00 “Registrering” Lunchmacka och komma på plats

  12.15 Leif Kari, vice rektor för utbildning och sammankallande, hälsar välkomna

  12.20 Sigbritt Karlsson, rektor, inledningstalar

  12.30-13.15 Key notes (annonseras snart)

  13.20-13.30 Bordsledare pitchar

  13.40-14.05 Runda 1 (eller gå på demo)

  14.10-14.35 Runda 2 (eller gå på demo)

  14.35-14.45 Fika

  14.45-15.10 Runda 3 (eller gå på demo)

  15.15-15.40 Återsamling. Framåtblick.

  15.40-16.30 Mingel och fri diskussion för dem som vill

Den 17 maj äger Storträffen rum - en halvdag sammankallad av KTH:s vice rektor 
för utbildning med fokus på utbildningsfrågor. Sedan ett år är träffen öppen för alla 
KTH:are.

http://www.kth.se/form/stortraffen
mailto:leifkari@kth.se
mailto:viggo@kth.se
mailto:akhog@kth.se
mailto:margberg@kth.se
https://www.kth.se/social/group/prioriterade-fragor-/
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Utbildning

Aktiviteter från E-lärande för alla lärare på KTH

Digital Champions documentary 

Är du intresserad av att ta reda på hur andra fakultetskollegor använde e-lärande i sina klassrum?  Vill du bli 
inspirerad med idéer om vilka verktyg du kan använda i din undervisning för att aktivera trötta studenter? 

Här är episod 1 i Digital Champion-serie med Maria Morgunova, doktorand och lärare vid INDEK, som ger oss några 
goda råd om hur e-lärande kan användas i klassrummet. 

Se videon här

Lunch n’ Learn 

Avancerade i quizfunktioner i Canvas. Såväl live på KTH-biblioteket som online. 

6 maj 2019, 12:15-13:00. 

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=TElfb_TMwd8
https://intra.kth.se/utbildning/e-larande/lunch-n-learn-1.850113
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HiC applications by 
Dovetail Genomics

Cory Padilla, PhD (Scientific affairs)
“From Squirrels to Clinical Genomes: The Importance of 
Recapturing Long Range Genomic Information”

Break out session 1
“Scaffolding for Genome Assembly”

Break out session 2
“HiC in Chromatin and Cancer Research”

When? May 7th, 9.30-12.00
Where? Air and Fire, Gamma 2,  SciLifeLab, 

Tomtebodavägen 23a, 171 65 Solna

Free coffee and tea provided!

Sign up for free under: http://tiny.cc/HiC_Dovetail_Scilifelab
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KTH Innovation

KTH Innovation Challenge: Årets Doktorandidé
Skicka in din idé och du kan vinna 50 000 
kronor i finansiering, och dessutom titeln 
Årets Doktorandidé.

Har du årets Doktorandidé?

Starta din globala bana med KTH Innovation 

Nu kan du ansöka till KTH Innovations 
Brighterprogram 2019. I år går resan till 
New York, Boston och Munchen.

Testa din idé mot den globala marknaden

Nästa nummer av CBH-nytt kommer vecka 20. Deadline för att lämna in bidrag är 13 maj klockan 12.00.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

https://www.kth.se/innovation/nyheter/kth-innovation-challenge-phd-idea-of-the-year-1.881009
https://www.kth.se/innovation/brighterprogram/kth-innovation-brighter-program-1.728553

