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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.

å har vi nått vårterminsslutet, vårt andra som 
CBH-skola. Ännu har vi några aktiviteter kvar 
att göra och en av dessa är en sommarskola 
som vi gör gemensamt med Shanghai Jaio Tong 
University (SJTU). 

Initiativet togs 2011 och den första 
sommarskolan hölls i Shanghai 2012 och den har sedan 
alternerat mellan SJTU och KTH. Under denna vecka 
är det KTH som är värd och vi kommer att få besök av 
doktorander och masterstudenter som både träffar våra 
studenter och forskare men också deltar i ett gediget 
föreläsningsschema med labbaktiviteter. 

Vi kommer att vara på flera av CBH:s olika campus så 
ni kommer att se oss. Lektor Anna Herland (ECCS) har 
tillsammans med vår internationella koordinator Zofia 
Laine varit ansvarig för programmet under veckan. Ett 
stort tack för en fantastisk insats!  

Den 28 maj hade CBH sommarfest, som inleddes 
med imponerande doktorandpresentationer i KTH:s 
största föreläsningssal F1 i form av ”pitchar”, korta mer 
populärvetenskapliga presentationer. Efteråt följde en 
buffé och mingel. 

Vi var nära 400 personer och vi har fått många positiva 
reaktioner varför vi planerar att genomföra en liknande 
sommarfest nästa år också.

I veckan som gick fick vi också beskedet att Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att stödja 
«Wallenberg Center for Protein Research - WCPR» med 
160 miljoner kronor under åren 2020–2023. Stort grattis 
till professor Mathias Uhlén!  

Avslutningsvis vill jag önska alla skolans medarbetare en 
riktigt skön och välbehövlig sommarsemester!

CBH:s doktorander genomförde korta populärvetenskapliga presentationer 
under skolans sommarfest 28 maj.
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Forskning

Lyckat första möte med Zoom

CBH:s verksamhetsstöd har genomfört ett första lyckat möte med videokonferenssystemet Zoom. 

Det skedde den 29 maj under en genomgång av en personalenkät i Treesearchs lokaler på Campus Valhallavägen. 

Medarbetare på Campus Flemingsberg och på annan ort deltog i mötet på distans och tekniken fungerade utmärkt, 
inte minst tack vare assistans av systemadministratör Johan Pettersson.

Välkommen Astrid Dillner!

Hur känns det att ha börjat på CBH-skolan?

Det känns jättespännande, jag är förväntansfull.

Vad kommer du att arbeta med?

Jag kommer att arbeta som utbildningsadministratör och administrera tentor 
bland annat.

I vilka frågor kan man kontakta dig?

Ni får gärna kontakta mig om frågor kring tentor, jag sitter i studentexpeditionen 
på plan 5.

Var kommer du närmast ifrån?

Har jobbat som konsult på EECS-skolan med dokumenthantering.

Vad hoppas du kunna åstadkomma i din nya roll?

Jag hoppas kunna vara till hjälp med bra stöd för studenter och anställda. 

Den 3 juni började Astrid Dillner som utbildningsadministratör på CBH-skolan och Campus 
AlbaNova. 
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Alla CBH:s anställda kommer att få en inbjudan till hälsoundersökning hos företagshälsovården 
Avonova. Nu har turen kommit till institutionerna Fiber- och polymerteknologi, Genteknologi, samt 
Proteinvetenskap.

En lite mindre hälsoundersökning erbjuds till KTH:s anställda skolvis under olika år. I år är det CBH-skolans tur. 

Alla anställda får ett erbjudande under året. Medarbetare vid dessa institutioner står näst på tur att få ett erbjudande 
via mejl: 

- Fiber- och polymerteknologi, CG

- Genteknologi, CH

- Proteinvetenskap, CJ

Alla som under året fyller 50, 55, 60 eller 64 år erbjuds dessutom en lite mer omfattande hälsoundersökning.

Den åldersrelaterade hälsoundersökningen gick i en första omgång ut till de som fyller år till och med april, övriga 
kommer att få erbjudande senare.

Dags att boka hälsoundersökning!

Under CBH-skolans sommarfest 2019 fick de som ville besvara 
ett quiz med frågor om skolans prefekter. 

19 personer hade alla rätt, så vinnarna fick utses genom 
lottning. Sara Sebelius vid Medicinteknik och hälsosystem, 
samt  Giampiero Proietti vid Kemi kammade hem vinsten och 
kommer att få ta emot varsitt pris. Stort grattis!

Läs de rätta svaren för quizet

Sommar-quizvinnare utsedda
Vinnarna av quizet på CBH-skolans sommarfest den 28 maj har nu korats. Grattis till Sara Sebelius och 
Giampiero Proietti, som var två av dem som hade alla rätt.

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/sommar-quizvinnare-utsedda-1.909899


4

Forskning

“Mixing, aeration and cell damage, 30+ years later: 
what we learned, how it affected the cell culture 
industry and what we would like to know more about”
Välkommen till AdBIOPRO:s gästföreläsning med professor Jeffrey Chalmers från Ohio State University.

 Tid: Fr 2019-06-14 kl 10.00

Föreläsare: Professor Jeffrey Chalmers from Ohio State University

Plats: Albanova FA32, Roslagstullsbacken 21 

Mer info om gästföreläsningen

PÅMINNELSE - Gästföreläsning 14 juni

Välkommen till CBH:s PhD Day!

Detta evenemang kommer att innebära ett bra möjlighet 
för doktoranderna att träffa varandra, men också att 
komma i kontakt med och etablera direktkontakt med 
representanter för utbildning och verksamhetsstöd på 
skolan. Dessutom kommer vi att ges möjligheten att få mer 
information om hur det svenska systemet fungerar. 

Det kommer också att finnas en pitchtävling, där du har 
möjlighet att erhålla ett högskolepoäng. 

Agenda för detta evenemang, registreringen är 
öppen!

08:30 – 09:45 Frukost och registrering

09:45 – 12:00 Plenarsammanträdande

12:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Aktivitet utomhus

14:30 – 15:15 Pitchtävling

15:15 – 16:00 Fika

16:00 – 16:30 Q&A med FA/PA 

16:30 – 17:00 Q&A med doktorandalumner

17:00 – 17:15 Slutkommentarer

Registreringslänk för evenemanget och 
pitchtävlingen 

CBH:s doktorandråd har nöjet att meddela att höstens Ph.D. Day kommer att äga rum på Skogshem och 
Wijk den 27 september 2019!

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/cbh-kalender/ovrigt/mixing-aeration-and-cell-damage-30-years-later-what-we-learned-how-it-affected-the-cell-culture-industry-and-what-we-would-like-to-know-more-about-1.907718?date=2019-06-14&orgdate=2019-05-28&length=1&orglength=0
https://tinyurl.com/y26yfnus
https://tinyurl.com/y26yfnus
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14 June, Open Lab, KTH Campus

Öppen tillgång (Open Access) innebär att forskningsresultat ska finnas tillgängliga via internet och kunna läsas av 
alla utan kostnad. Materialet ska även vara fritt att återanvända. När forskningsresultat blir mer tillgängligt för alla 
samhällsaktörer bidrar det till bättre och effektivare vetenskap och till innovation inom både den offentliga och privata 
sektorn.

En datahanteringsplan (DMP) beskriver hur ett data som skapas inom ett forskningsprojekt kommer att hanteras 
över tid beträffande insamling, bearbetning och lagring. Som ett led i att göra forskningsdata mer tillgängliga, 
driftskompatibla och återanvändbara finns det en samling kriterier kallade (FAIR) som bör tillämpas. I seminariet och 
workshopen tar vi upp praktiska aspekter av Öppen tillgång, Öppna data och Datahanteringsplaner i forskning och 
forskningssamverkansprojekt.

Välkommen!

Datum: 14 juni 2019

Tid: 09:30 till 13:00

Plats: Open Lab, Multipurpose hall, KTH Campus, Valhallavägen 69 (Seminariet och workshopen hålls på engelska)

Program

09.30    Welcome, Annika Stensson Trigell, Vice President for Research

09.35    Introduction, Marianne Loor and Natalia Kotova, RSO

09.40    Data Management Plan requirements from funding agencies, Lars Resman, RSO

09.50    Navigating the landscape of Open Access and Open Data, FAIR data, Rosa Lönneborg, KTHB

10.20    A researcher´s experience of Electronic Lab Notebooks, Pre-prints etc.,Thomas Crouzier, Bioploymer for Life 
group, Chemistry, CBH School

10.30    Coffee break

10. 50   Hands-on workshop                                             

11.45    Summary and conclusion

12.00    Lunch and networking

Registrera dig senast 11 juni

För mer information och uppdateringar av programmet, se seminar web page.

Frågor om seminariet? Kontakta Marianne Loor, Research Support Office.

Öppen tillgång, Öppen data och datahanteringsplaner

https://www.kth.se/form/5cebc337eafec7224521160f
https://intra.kth.se/forskning/forskningsfinansiering/stod-till-strategisk/samverkanskompetens/seminarier/2019-seminarium-2-oppen-tillgang-oppen-data-och-datahanteringsplaner-1.907450
mailto:mariloor@kth.se
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KTH-växel påminner om att koda telefonen
Inför sommarledigheterna vill KTH:s växel påminna er om 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 sjukdomstillfälle med tillsvidare giltighetstid. Då behöver ni ta bort meddelandet för att 
bli nåbara.

Vidarebefordra gärna informationen så att det når ut till så många som möjligt på era enheter och till alla anställda på 
skolorna.

Mer info om att koda telefonen

Anders Lundgren slutar som förvaltningschef
I augusti 1994 stegade Anders Lundgren in på 
KTH. Snart 25 år senare lämnar han jobbet som 
förvaltningschef. Avtackningen äger rum den 12 juni på 
KTH Campus.

Läs om förvaltningschefen som slår ledningsrekord

https://intra.kth.se/campus/lokalservice/kth-vaxel-paminner-om-att-koda-telefonen-1.695283
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/forvaltningschef-slar-ledningsrekord-1.908989
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Detta är vårens sista nummer av CBH-nytt. Nästa utgåva kommer efter sommarledigheterna.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

Öppettider för SRF Kansli Sommaren 2019, Vecka 26-33 
(24/6-16/8)

Växeln och Servicenummer 9200

Måndag-fredag:

08.00-11.30

12.30-16.00

Receptionen GVS, Brinellvägen 8

Måndag-fredag:

09.00-15.00

KTH-Post

Postexpeditionens öppettider: 13.00-15.00

Under vecka 26-33 lämnas och hämtas post endast en 
gång/dag med start 10.00.

Internpostlådorna töms vid 2 tillfällen under dagen

08.00, sista tömning 14.00

MÖRK GRÅA INTERNPOSTLÅDOR MÄRKTA 
MED KTH-POST FINNS PÅ 

FÖLJANDE ADRESSER:

Drottning Kristinas väg 51

Lindstedtsvägen / Osquars backe i planteringen

Osquars Backe 20

Tekninkringen 33

Brinellvägen 68

Drottning Kristinas väg 46 KTHPOST, vänster 
om ingången. Där kan ni lägga både intern- och 
externpost.

OBS! Ni kan även lägga utgående post med streckkod i 
dessa lådor.

Kortexpeditionen, Back Office

Kortexpeditionen är bemannad hela sommaren, dock 
med begränsade öppettider. Hämtning över disk enligt 
överenskommelse.

KTH anställda samt studenter hämtar passerkort som 
vanligt i KTH Entré. 

Frågor om behörigheter mejlas som vanligt till skolornas 
servicecenter eller skolornas passerkortsansvariga.

SRF Kansli är en av sex grupper inom Hållbarhet, fastigheter 
och service (SRF) som tillhör Gemensamt Verksamhetsstöd 
(GVS) på KTH.


