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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.

Nu börjar planeringen av nästa Research 
Assessment Excercise, RAE, som kommer 
att genomföras under 2020, att gå in en 
intensivare fas och rektor har tillsatt en 
styrgrupp som arbetar med planeringen. 

Styrgruppen vill nu att skolorna inkommer 
med förslag på lämpliga experter som 

kan ingå i bedömningspanelerna. Panelernas exakta 
sammansättning är inte spikad än, men av praktiska skäl 
kommer institutionerna att vara den minsta enheten och 
inte delas mellan flera paneler. 

Varje bedömningspanel ska bestå av ca åtta externa 
experter och det kommer att ingå 3-6 institutioner i varje 
panel. Varje panel ska ha en expert som deltagit i RAE2012 
och som känner KTH väl, samt en representant från 
industri/samhälle. 

Vid CBH:s nästa ledningsgruppsmöte den 18 september 
kommer vi att ta upp frågan, så om ni har idéer på 
lämpliga personer kontakta gärna er prefekt eller mig.

I onsdags ägde Campusdag i Flemingsberg rum för andra 
året i rad. Flemingsberg är ett av KTH:s fem campus 
och här finns en blandning av lärosäten som berikar 
KTH. Rektorerna från KI, KTH, Röda Korsets högskola, 
Södertörns högskola och Stockholms musikpedagogiska 
institut deltog.  

Vår rektor säger att det är bra att ha campusmiljöer 
där olika typer av lärosäten blandas. Det skapar 
möjligheter för våra studenter och anställda att göra 
saker tillsammans och hon slås av nytänkandet och 
kreativiteten i miljön i Flemingsberg. 

Vi har en dialog med rektor att fortsatt utveckla CBH i 
Flemingsberg genom att knyta ännu mer forskning till 
utbildningen.

Mandattiden för KTH:s nuvarande styrelse går ut i april 
2020 och regeringen har nu utnämnt de två personer som 
ska nominera nya externa ledamöter till KTH:s styrelse.

Regeringen beslutar om externa ledamöter inklusive 
styrelseordförande efter att nomineringspersonerna 
lämnat sitt förslag. 

Mandattiden är från 1 maj 2020 och tre år framåt. KTH:s 
nomineringspersoner är Sophia Hober från CBH-
skolan och Ulf Melin, tidigare GD för Universitets- och 
högskolerådet, UHR.
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Forskning

Välkommen Ann-Sofie Hultgren!
Ann-Sofie Hultgren är ny som utbildningshandläggare på CBH-skolan, och arbetar på Campus 
Flemingsberg. 

Hur känns det att ha börjat på CBH-skolan?

Intressant att få arbeta ”nära” verksamheten som man gör på en skola/institution. 
Spännande med nya arbetsuppgifter och lära känna nya kollegor!

Vad kommer du att arbeta med?

Största delen är administrationen kring utbildnings- och kursplaner i KOPPS 
samt tillgodoräknanden och på sikt andra uppgifter.

Var kommer du närmast ifrån?

Jag kommer närmast från Examensenheten vid KTH, som examenshandläggare. 
Dessförinnan mångårig erfarenhet vid Linköpings universitet som administratör/
handläggare.              

Välkommen Erika Gren!
Erika Gren är ny som HR-administratör på CBH-skolan, och arbetar på Campus Valhallavägen. 

Noden stängt på måndag 16/9 
Måndagen den 16 september håller Noden stängt på grund av planeringsdag.

Hur känns det att ha börjat på CBH-skolan?

Det känns väldigt spännande att se hur CBH jobbar med HR och även att vara 
i KTH:s verksamhet på Campus Valhallavägen med sin dynamiska och vackra 
miljö. 

Vad kommer du att arbeta med?

Jag kommer bland annat att hantera verksamhetsstödets avtal och 
egenrapporteringsfrågor, stötta med HR-statistik och utveckla introduktion för 
nyanställda på CBH Valhallavägen. 

Jag är HR-kontaktperson för Ingenjörspedagogik och kommer att hjälpa Kajsa 
Uusitalo att ta emot och stödja nyanställda på Fiber- och polymerteknologi. 

Var kommer du närmast ifrån?

Jag har arbetat 10 år på Arbetsförmedlingen på olika kontor i Stockholmsområdet. 
Jag har bland annat varit arbetsförmedlare för nyanlända som ska etableras på 
arbetsmarknaden. 

De senaste åren arbetade jag i Solna med handläggning och granskning av anställningsstöd. Har även haft uppdrag som 
skyddsombud, så arbetsmiljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat.

mailto:noden@cbh.kth.se
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CBH-doktorander förklarade forskning för  
Flemingsbergsborna
Lördagen den 7 september 2019 anordnades för tredje året i rad evenemanget “En dag för Flemingsberg”. 
Doktorander från CBH-skolans avdelningar Neuronik samt Hälsoinformatik och logistik visade upp och 
förklarade sin forskning för Huddingeborna.
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Forskning

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 – 11:15 Plenarsammanträdande

11:30 – 12:00 Speed date

12:00 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30 Aktivitet utomhus

14:30 – 15:15 Pitchtävling

15:15 – 15:45 Fika

15:45 – 16:15  Q&A med FA/PA 

16:15 – 16:45 Q&A med doktorandalumner

16:45– 17:00 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!

Anmäl dig till middagen efter PhD Day!
CBH:s doktorandråd har nöjet att meddela att middagen efter PhD Day kommer att hållas på Ugglan 
boule&bar på Södermalm.

Buffé (rätter listade på denna sida) och ett glas dricka betalas av rådet. Ugglan har flera spel och aktiviteter som vi 
kan sysselsätta oss med medan vi umgås efter middagen. 

Vänliga använd denna länk för att anmäla dig, senast 13 september.

Om du inte redan gjort det, vänligen anmäl dig till PhD day här, senast 13 september.

Notera att det är tillåtet att vara med på middagen även om du inte kommer på PhD day, så säg till dina kollegor att 
anmäla sig!

Och vänligen, om något dyker upp och du inte kan vara med, låt oss få veta så att vi inte behöver betala för en tom stol 
(detta är trots allt doktorandernas pengar). 

https://tinyurl.com/y26yfnus
https://tinyurl.com/y26yfnus
http://ugglanboulebar.se/
http://ugglanboulebar.se/
http://ugglanboulebar.se/priser/
https://www.kth.se/form/5d6e7509eafec722452daf04
https://www.kth.se/form/5cf51455eafec7224522022d
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Forskning

Nya proteinatlasern kan bidra till 
bättre behandling av Alzheimer och 
fetma

Ökade kunskaper om och bättre behandling av 
såväl hjärnrelaterade sjukdomar som Alzheimer, 
Parkinson och ALS som av fetma. 

Det kan bli möjligt tack vare forskningsprojektet 
Human Protein Atlas som idag lanserade en 
kartläggning av alla proteiner som förekommer i 
människans blodceller, olika delar av hjärnan och i 
kroppens ämnesomsättning.

Läs artikeln om nya proteinatlasen

Stipendier

Externa stipendieutlysningar per 3 augusti 2019
Stipendier och anslag utanför KTH

Karl Engvers stiftelse

Utlysning av stipendier ur Stiftelse Per Hagbarths stipendiefond
Årets ansökningsperiod är 4 - 24 september 2019

Ansökningsperiod: 1 september – 30 september

Utlysning CBH:s resestiftelser
Årets ansökningsperiod är 2 - 23 september 2019

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/nya-proteinatlasen-kan-bidra-till-battre-behandling-av-alzheimer-och-fetma-1.922994
https://www.kth.se/student/studentliv/stipendier/stipendier-och-anslag-utanfor-kth-oversikt-1.5475
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/stipendier-att-soka-1.924109
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/stipendier-att-soka-1.924109
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/stipendier-att-soka-1.924109
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KTH:s personalkör välkomnar nya medlemmar
KTH:s personalkör är till för dig som gillar att sjunga 
och vill lära känna nya kollegor. Sångare på alla nivåer 
kan vara med, både proffs och rena nybörjare.

Gör din stämma hörd!

Lean Library Access – snabb och enkel tillgång 
till publikationer
KTH Biblioteket erbjuder nu ett insticksprogram som hjälper forskare och studenter att hitta och komma åt 
bibliotekets abonnerade e-resurser när de inte befinner dig på campus. 

Lean Library Access är enkelt att ladda ner och underlättar informationssökning för alla som arbetar och 
studerar utanför campus

KTH Biblioteket

Vattenfall Energy Award 2019

Pris för bästa examensarbete inom energiområdet. Studenter! Handledare! Återigen samarbetar KTH och  
Vattenfall för att hitta årets bästa exjobb! 

Vattenfall har donerat en summa 50.000 kronor som delas mellan tre vinnare

Deadline 30 september 2019

Nästa nummer av CBH-nytt kommer vecka 39. Deadline för att lämna in bidrag är 23 september klockan 
12.00.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/kth-s-personalkor-valkomnar-nya-medlemmar-1.922880
https://www.kth.se/biblioteket/soka-vardera/insticksprogrammet-lean-library-access-1.901629
https://intra.kth.se/en/forskning/plattformar/internal-news/reminder-vattenfall-energy-award-2019-1.921627

