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fredags hade KTH den årliga promotions- 
och installationshögtiden och sedan 
föregående promotionstillfälle har 55 
personer utexaminerats i ämnen tillhörande 
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. 

En fantastisk siffra med tanke på allt arbete 
alla har lagt ned, så väl doktorander som handledare. 

Att administrera upp 
till 10 disputationer 
på en månad kräver 
också sitt. Stort 
grattis till alla! 
Tänk så mycket ny 
kunskap som har 
tagits fram, något som 
mottagaren av KTH:s 
stora guldmedalj för 
industrisamverkan 
tog upp i ett mycket 
tänkvärt tacktal i 
Konserthuset. 

Malcolm Norlin poängterar där KTH:s forskningskraft 
och att man när man arbetar med teknikutveckling, 
tänker nytt! Det ger en viktig timing-fördel i det att 
ingen annan ligger före. Att veta att man arbetar med 
en ledande teknik skapar trygghet för alla intressenter i 
bolaget, personal, kapital etc. 

För svensk industriutveckling betyder det därför mycket 
att våra lärosäten får det stöd som leder till att när våra 
forskare tänker, så är det nytt!! Sedan behöver vi i Sverige 
bli mycket bättre på uppskalningsfinansiering. Den finns 
i stort sett inte. 

Den finns i USA och 
Kina i synnerhet, 
och det ger dem 
möjligheter att 
shoppa billigt i 
Sverige. Vi har i dag 
i Sverige många 
goda uppfinningar, 
som aldrig passerar 
labbstadiet p.g.a. 
denna brist.

Vi fick också 
vara med om att 
CBH-skolans 
nyaste professorer Anna Finne Wistrand (professor i 
polymerteknologi) och Aman Russom (professor inom 
klinisk mikrofluidik) installerades. 

Något som också ger hopp när det gäller att tänka nytt 
och varmt välkomna till CBH.
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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.

Mikael Lindström 
Skolchef

Mandatperioden för nuvarande tre lärarledamöter 
i universitetsstyrelsen går ut 2020-04-30 och nya 
ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2020 – 
30 april 2023. Valet genomförs elektroniskt 2-8 mars 
2020. 

Information kommer att skickas ut per e-post till 
de röstberättigade. Var och en kan under perioden 
18 november till och med 1 december 2019 nominera 
kandidater. 

Nominering sker elektroniskt via länk. De nominerade 
ska vara tillfrågade samt ha accepterat nomineringen.
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Välkommen Jon Lindhe!

Hur känns det att ha börjat på CBH-skolan?

Det känns spännande att börja arbeta inom en så pass stor 
organisation och sedan är det hemskt kul att vara tillbaka i 
universitetsvärlden.

Vad kommer du att arbeta med?

Kommunikation. Till en början kommer jag mest att arbeta med 
webben och intranätet, men förhoppningsvis kommer jag även att 
springa runt och ta lite bilder.

Var kommer du närmast ifrån?

Jag kommer närmast från TT Nyhetsbyrån där jag var kultur- 
och nöjesreporter. Innan dess har jag arbetat som reporter och 
redaktör på SVT och som kommunikatör på Lunds universitet.

Jon Lindhe är CBH-skolans nya kommunikatör.

Nya ramavtal tecknade

Läs mer om nytecknade och utgående ramavtal, 
samt om vad som gäller för bland annat julgåvor på 
CBH-skolans interna sidor.

Ramavtal har tecknats för skyltar och för 
vardagsrepresentation.

Dessutom pågår avtalstecknande för 
inventarier och inredningsdetaljer för hemlika 
miljöer.

Stängda dörrar i jul
Under perioden 23/12 2019 till och med 6/1 2020 
kommer samtliga entrédörrar på KTH Campus 
Valhallavägen att vara stängda. 

Kort och pinkod krävs då för att komma in under 
denna period. Stängningen sker enligt ett tidigare 
beslut om sommar- och julstängt.

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/nya-ramavtal-1.940831
https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/nyheter/nya-ramavtal-1.940831
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Forskning

Peta Sjölander kommer att leda MedTechLabs
Centrumbildningen MedTechLabs, som är ett 
strategiskt samarbete mellan KTH, KI och 
Region Stockholm, får en ny föreståndare. 
Det blir Peta Sjölander, universitetslektor vid 
CBH-skolan.

– Det känns spännande att gå in i MedTechLabs 
just när centret utökar med två nya 
forskningsprogram, ett inom AI och ett inom 
bioelektronisk medicin, säger Peta Sjölander.

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum 
för medicinteknisk forskning. Målet är att bidra 
till utveckling av medicinteknik med betydelse för 
sjukvårdens stora utmaningar, exempelvis ge hälso- och sjukvården möjligheter att erbjuda patienter snabbare 
diagnos och bättre behandling.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen vid Bioclinicum i Solna, som är ett nytt forskningshus tillhörande 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om MedTechLabs på deras hemsida

KTH Biblioteket

Aktivera ditt bibliotekskonto

För att få tillgång till bibliotekets resurser ska du 
börja med att aktivera ditt bibliotekskonto. 

Läs mer på: kth.se/biblioteket 

På biblioteket hittar du studieplatser, böcker 
och elektroniska resurser. Där erbjuds 
också handledning, undervisning, öppna 
föreläsningar och utställningar.

Introkurs i Canvas

Olinekursen är en introduktion i Canvas, KTH:s 
lärplattform, där du som lärare förväntas göra en 
del uppgifter som du senare kan använda i din egen 
kurs.

Kursen är indelad i tre moduler; A, B och C. 
Börja med modul A. Den innehåller 8 steg med 
varierande text, filmer och uppgifter. Modul B 
ger dig information om externa verktyg i Canvas. 
Modul C innehåller extramaterial för dig som 
kommit en bit på väg med arbetet i Canvas. Här 
finns även möjlighet att hitta svar på vanliga frågor 
om mer avancerad användning av Canvas. 

Läs mer på KTH:s intranät

Nu finns den nya, omarbetade kursen för 
dig som är lärare på KTH och vill lära dig 
grunderna i Canvas.

https://www.medtechlabs.se/
https://login.kth.se/login?service=https%3A%2F%2Fapps.lib.kth.se%2Faktiverapatron%2Flogin_new1.php
http://kth.se/biblioteket
https://intra.kth.se/utbildning/e-larande/e-larande-nyheter/canvas-kth-an-introductory-course-1.938293
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Påminnelse om UKÄ:s andra platsbesök 
Snart gästas KTH åter av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som ska granska hur väl vårt system för 
kvalitetssäkring av all utbildning fungerar. 

Den här gången träffar bedömargruppen ett bredare urval av medarbetare inom KTH:s skolor. De medarbetare som 
ska delta då kommer att bjudas in till ett förberedande möte.

Platsbesöket sker den 25-27 november

Transformationsdagen den 4 december
Hur kan vi bidra till fordonsindustrins och 
transportsystemets transformation? 

Plattformarna för Industriell transformation och 
Transport bjuder in till en dag med spännande 
presentationer och samtal kring en av våra största 
utmaningar.

Program och anmälan till Transformationsdagen 
på kth.se

Som fakultetsförnyelseansvarig har hon 
integrerat jämställdhetsperspektivet i 
rekryteringen av ny personal. 

Som skolchef har hon initierat en genomgripande 
ledarskapsutbildning för alla chefer på ABE-skolan. 

Muriel Beser Hugosson får rektors 
jämställdhets- och mångfaldspris för anställda 
2019

Muriel Beser Hugosson får rektors jämställdhets- 
och mångfaldspris 2019

https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/uka-s-andra-platsbesok-vid-kth-1.935937
https://www.kth.se/forskning/forskningsplattformar/news/valkommen-till-transformationsdagen-1.939933
https://www.kth.se/forskning/forskningsplattformar/news/valkommen-till-transformationsdagen-1.939933
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/jamstalldhet-gynnar-verksamheten-pa-alla-nivaer-1.938161
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/jamstalldhet-gynnar-verksamheten-pa-alla-nivaer-1.938161
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/jamstalldhet-gynnar-verksamheten-pa-alla-nivaer-1.938161
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Rekordmånga deltagare på Giants
Föreläsningar, workshops och en minimässa 
som gav gott om möjligheter att få svar på 
frågor om utbildningen från KTH-studenter 
och lärare. 

Årets Giants-event lördagen 9 november 
bjöd på ett fullmatat program och lockade 
rekordmånga deltagare, 230 stycken. 
Entusiasmen bland dem var heller inte att ta 
miste på.

230 deltagare från hela landet kom till Giants-
eventet den 9 november

Giants-kampanjen ger resultat
KTH:s kampanj för att få fler tjejer och 
ickebinära att söka till teknisk utbildning ger 
resultat. Av dem som deltog på Giants 2018 sökte 
närmare en tredjedel till en utbildning på KTH.

På Giants får tjejer och ickebinära i 
gymnasieåldern bland annat pröva på olika typer 
av teknik

https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/rekordmanga-deltagare-pa-giants-1.938933
https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/rekordmanga-deltagare-pa-giants-1.938933
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/giants-kampanjen-ger-resultat-1.938226
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/giants-kampanjen-ger-resultat-1.938226
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/giants-kampanjen-ger-resultat-1.938226


8

Stipendier och utlysningar

KTH Innovation

Kan din forskning bidra till minskade utsläpp?
KTH Innovation letar efter innovativa 
forskningsresultat som kan bidra till minskade 
utsläpp av växthusgaser. 

Ansök innan 24 november och du kan vinna 100 000 
kronor i finansiering för att utveckla projektet och ta det 
närmare marknaden. 

Läs mer och ansök

OBS! Ansök senast på söndag!

Styrelseuppdraget ger goda kunskaper om KTH 
Hallå där Anna-Karin Tornberg, professor i 
numerisk analys vid matematiska institutionen 
på Skolan för teknikvetenskap (SCI) och 
lärarrepresentant i universitetsstyrelsen, till 
och med våren 2020. 

Anna-Karin Tornberg berättar vad 
styrelseuppdraget betyder för henne

https://www.kth.se/innovation/nyheter/kth-innovation-challenge-going-climate-neutral-1.931768
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/styrelseuppdraget-ger-goda-kunskaper-om-kth-1.939759
https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/styrelseuppdraget-ger-goda-kunskaper-om-kth-1.939759
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Nästa nummer av CBH-nytt kommer vecka 49. Deadline för att lämna in bidrag är 2 december klockan 
12.00.

Redaktör: Sabina Fabrizi, sabina@kth.se

Disputationer

Du hittar alla disputationer på CBH på skolans interna sidor

KTH Sustainability

KTH Sustainability 
Research Day, 28 nov

Medverkande: Stina Billinger statssekreterare 
näringsdepartementet och Anna König Jerlmyr 
finansborgarråd Stockholms stad samt Ericsson, 
Stockholms stad, Scania, Cellutech, Stora Enso, 
Scania, Sandvik m fl.

Läs mer och anmäl dig

Välkommen till KTH:s årliga konferens om 
hållbar utveckling inom forskning. 

Årets tema är partnerskap och samverkan för 
en hållbar framtid. 

Sustainability pubkväll

Gästtalare: Åsa Svenfelt, docent i hållbar utveckling 
och framtidsstudier samt programchef för MISTRA 
Sustainable Consumption och Per Styregård, 
matskribent, författare, dryckesexpert Dagens 
Industri.

Mer information och anmälan

Välkommen till en pubkväll på temat jul 
och konsumtion: Hur kan man bromsa 
konsumtionshets och få en riktigt god, 
fröjdesam och hållbar jul? 

https://intra.kth.se/cbh/nyheter-och-handelser/cbh-kalender/disputationer
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event/kalender/mhu/kth-sustainability-research-day-2019-1.930967
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/event/kalender/sustainability-pubkvall-tema-jul-och-hallbar-konsumtion-1.939308?date=2019-12-12&orgdate=2019-12-12&length=1&orglength=1

