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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor 
Karolina Johansson, doktorand 

 
Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Lars Wadsö, materialportalen, § 37 

 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Göran Molin, professor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 36  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 37  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med komplettering av två punkter 
under övrigt. Inbjuden gäst för presentation av forskningsportal: Lars Wadsö. 

 
 

§ 38  PRESENTATION AV FORSKNINGSPORTALERNAS VERKSAMHET 
 

Materialportalen – Lars Wadsö 
Presentation av materialportalen. 
Bilaga § 38: Materialportalen 
 
 

§ 39 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
Bilaga § 39:  Protokoll FN2 2013-04-15 
 

 
§ 40 MEDDELANDE 

 
 Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 Bilaga § 40:  Rektorns meddelanden 
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§ 41 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med dnr LTH 2013/549, 
LTH 2013/620, LTH 2013/627, LTH 2013/629, LTH 2013/630, LTH 
2013/648, LTH 2013/650, LTH 2013/651, och LTH 2013/718 läggs ad acta.  

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN2 (LTH 2013/762) läggs 
ad acta. 

 
Bilaga § 41A:  Disputationsärenden  
Bilaga § 41B: Fastställda kursplaner  
 
Eva Nordberg Karlsson föreslog att ’Life science’ kurser ska läggas in i databasen. Kurserna stöds av 
LTH men ska inte ha ersättning från LTH. Föreslaget fick stöd från nämnden. 

 
 
§ 42 RAPPORT FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Ordföranden informerade om rapport från forskningsberedningen. 
Bilaga § 42:  Minnesanteckningar från forskningsberedningen 
 
 

§ 43 PRIORITERING AV FORSKNINGSOMRÅDEN FÖR YNGRE FORSKARE 
 
 FN2 prioriterade 9 inkomna ansökningar för yngre forskare.  
 
 Beslut:  FN2 prioriterar följande tre ansökningar för stöd till yngre forskare:  

   Polymerfysik/KILU, Biomolekylär simulering/KILU och Optimization of  
  chemical processing/Kemiteknik.  

 
 Bilaga § 43: Ansökningar 

 
 

§ 44 STIA RESEARCH THEMES 
 

Ordföranden informerade om Stellenbosch Institute for Advanced Study STIAS i Sydafrika, fel-
lowships för svenska forskare. Fellows ska vistas vid STIAS minst en månad, gärna 3 månader eller 
mer, men det behöver inte vara sammanhängande. Bidraget för vistelsen täcker flygresa, kost och logi. 
 

 
§ 45  DONATIONSKAMPANJ 
 

Information från ordföranden. 
Bilaga § 45: Donationskampanj 

 
 
§ 46 ÖVRIGT 
  
 Styrkeområden 

Uppdrag från rektor att identifiera styrkeområden/profilområden/karaktärsområden.  
Listan föreslogs kompletteras med områdena energivetenskap och läkemedel. Diskussion om att listan 
över styrkeområden borde kondenseras. 
 

  



LUNDS UNIVERSITET      PROTOKOLL  
Lunds Tekniska Högskola     
Forskningsnämnd 2       2013-05-20 

  

3 

 

Årets forskningsframsteg 
Rektorn önskar input till Ingenjörsvetenskapsakademien om årets framsteg inom forskning och tek-
nik. Vad har, det senaste året, varit allra mest intressant när det gäller forskning, i vid mening, på ditt 
lärosäte?  
 
Nytt sammanträdesdatum för möte i augusti 
Ordföranden föreslog att nästa sammanträde ska flyttas fram till 26 augusti. 
 
Beslut: FN2:s nästa sammanträde äger rum 26 augusti kl 13.15-15.00.  
 
 

§ 47 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 

 

 

 

 



Ett förslag till en materialportal 

Materials@LU 

Vi inkluderar alla material som LUs 

forskare anser vara material. 

 

Materialområdet är då enormt stort 



Materials@LU  Process fram till nu 

Lunchmöten, möten 
 

Lars.wadso@byggtek.lth.se; 

Reine.Wallenberg@polymat.lth.se; 

Solveig.Melin@mek.lth.se; 

Srinivasan.Iyengar@material.lth.se; 

Per-Johan.Gustafsson@construction.lth.se; 

Per_Erik.Austrell@construction.lth.se; 

Staffan.Hansen@polymat.lth.se; 

Patric.Jannasch@polymat.lth.se; 

Viveka.Alfredsson@fkem1.lu.se; 

Jesper_N.Andersen@sljus.lu.se; 

Anders.Mikkelsen@sljus.lu.se; 

Katja.Fridh@byggtek.lth.se; 

Peter.Johansson@byggtek.lth.se; 

Peter.Schurtenberger@fkem1.lu.se; 

Mats.Andersson@iprod.lth.se; 

Carin.Andersson@iprod.lth.se; 

Ingrid.Svensson@solid.lth.se; 

Cedric.Dicko@polymat.lth.se; 

Knut.Deppert@ftf.lth.se; 

Mathias.Wallin@solid.lth.se; 

Hanna.Isaksson@solid.lth.se; 

Edvin.Lundgren@sljus.lu.se; 

Lars.Montelius@ftf.lth.se; 

Tord.cedell@magcomp.se; 

Per.stahle@solid.lth.se; 

Arbetsgrupp 

Lars Wadsö 

Solveig Melin 

Srinivasan Iyengar 

Enkät 

Rektor LTH 

Förslag 

Nov 2011 

2009-2011 

2010-2012 

2012 

18 departments 
34 divisions/groups 

Rektor LTH 



En snabb översikt över institutioner/avdelningar vid LU som är eller 

bör vara intresserade av Materials@LU   
 

Arkeologi och Antikens Historia 

Arkitektur och byggd miljö  

Bygg- och miljöteknologi (Byggnadsmat., Konstruktionsteknik, Brand, Tekn. Vattenresurslära) 

Byggvetenskaper (Byggnadsmekanik, Hållfasthetslära) 

Designvetenskaper (Industridesign), Förpackningslogistik) 

Elektrisk mätteknik (Teknisk geologi) 

Fysik (Fasta Tillståndets Fysik, nmC@LU, Synkrotron. LIBAF) 

Experimentell medicinsk vetenskap (Biomaterial, Biomedicinsk polymerteknologi) 

Geologi (Litosfär-Paleobiosphere, Keramiklab, Dendrokronologilab, C14-lab)  

Historiska museet 

Kemiska institutionen (Fysikalisk kemi, Polymer o Material, nCHREM) 

Kemiteknik  

Kliniska vetenskaper, Lund (Ortopedi ) 

Konsthögskolan i Malmö  

Livsmedelsteknik (Livsmedelsteknik) 

MAX-lab 

Maskinteknologi 

Materialvetenskap, Mekanik, Industriell Produktion 

Skissernas museum 



Materials@LU     Mål 

Intern funktion 

 

Vara en samlande kraft för 

materialforskningen inom LU 

 

ESS, MAX IV 

 

Hemsida 

 

Gemensam aktivitet 

(doktorand-konferens?) 

Extern funktion 

 

Vara en virtuell institution 

som ger en samlad ingång till 

materialforskningen vid LU 

 

Hemsida 

 

? 

Materials@LU kräver resurser till en koordinator som kan 
arbeta med nätverket och hemsidan 



18 departments; 34 divisions/groups 





Materials@LU skall direkt visa att det finns en omfattande 

materialforskning på LU och att denna har en stor bredd! 

Institution Avdelning 

Person 

Person 

Projekt 
Person 

Projekt 

Institution Projekt Avdelning Avdelning 

www.materials.lu.se 
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Highlights 

Materialtyp Egenskap mm 



Finansiering (reserverat) 

Koordinator 50% 

Portal-referensgrupp 

Samordnings-grupp för större ansökningar mm 

ESS, MAX IV 

Vad händer nu? 

Web-portal-arbete 



Materials@LU 
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Närvarande ledamöter:  
Björn Bergenståhl, professor, ordförande 
Göran Molin, professor 
Stig Stenström, professor 
Reine Wallenberg, professor 
Pia-Maria Bondesson, doktorand 
Karolina Johansson, doktorand 

 
Övriga närvarande:      
Anna Trosslöv, protokollförare 
Sofie Elmroth, Läkemedel i Lund, § 33 
Ann-Sofi Jönsson, Membranportalen § 33 
Christer Rosén, Livs- och läkemedelsportalen § 33 

 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
Eva Nordberg Karlsson, professor, studierektor 
Mats Ohlin, professor, vice ordförande 
 
___________________________________________________________________________ 
§ 27  MÖTETS ÖPPNANDE  
  
 Ordförande förklarade sammanträdet öppet.  

 
 

§ 28  FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Beslut: Den föreslagna dagordningen fastställdes med komplettering av två ytterligare 
meddelanden och en punkt under övrigt. Inbjudna gäster för presentation av 
forskningsportalerna: Ann-Sofi Jönsson, Christer Rosén och Sofi Elmroth. 

   
 

§ 29 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 

Beslut:  Protokollet lades ad acta. 
 

 
§ 30 MEDDELANDE 

 
 Rektorns meddelanden enligt utskick med kallelsen.  
 Remiss: Rättigheter för studenter vid LU – remissvar från LTH 
 Information om internetkurs i farmaceutisk bioinformatik – www.pharmabio.org  
 Slutrapport – förstudien om forskningsinformationssystem för LU 

 
Bilaga 30: LTH:s remissvar - Rättigheter för studenter vid LU 
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§ 31 DELEGATIONSBESLUT 
 

Beslut: Delegationsbeslut gällande disputationsärenden med dnr LTH 2013/353, 
LTH 2013/354, LTH 2013/389, LTH 2013/420, och LTH 2013/426 läggs 
ad acta.  

 Delegationsbeslut gällande fastställda kursplaner i FN2 (LTH 2013/515) läggs 
ad acta. 

 
Bilaga § 31A:  Disputationsärenden  
Bilaga § 31B: Fastställda kursplaner  
 

 
§ 32  RAPPORT OCH UPPDRAG FRÅN FORSKNINGSBEREDNINGEN 
 

Ordföranden informerade om rapport och uppdrag från forskningsberedningen. 
 

 Synpunkter på handläggnings- och beslutsordning. Doktoranderna upplever det oklart vad 
gäller uppdelning mellan prefekter och institutionernas studierektorer. Vidare framförde 
doktoranderna önskemål att precisera studierektorns roll i forskarutbildningen i befogenhets-
fördelning och delegationer. 
 

 Identifiering av lämpliga nyckeltal för forskningsnämnderna. Uppdraget från forskningsbe-
redningen var att föreslå system för att följa publikationer och citeringar. Idag finns endast 
studievolymsmål.  
Möjliga parametrar enligt FN2:  

1. Antal publikationer per år. Alternativt per år över 3 år. 
2. Antal citeringar. 
3. H-tal. 

 
 Förslag på hur blanketten på betygsnämnd ska se ut i förhållande till jävsfrågor.  Målet är att 

göra en inte alltför komplicerad text som samtidigt ökar tydligheten om vad som skall redovi-
sas i förklaringsfältet. 

-Jäv (oberoende) 
-Erfarenhet avseende doktorsutbildning. 
-Genusbalans. 
 

Ordföranden framförde följande förslag: 
Förklara hur den föreslagna betygsnämnden uppnår de krav högskoleförordningen, LU och 
LTH ställer på den. Inom gruppen nämndledamöter och suppleant skall det finnas minst två 
ledamöter med annan huvudman än Lunds universitet samt minst två ledamöter med god 
kompetens om vad som förväntas vid en disputation (lärarkompetens). Vi bör också efter-
sträva att betygsnämnden har ledamöter av bägge könen, särskilt bör en ledamot vara av 
samma kön som respondenten. 
 
I fältet skall ni också diskutera eventuella potentiella jäv från opponent, betygsnämnd eller 
suppleant gentemot respondent, huvudhandledare eller biträdande handledare. Jäv föreligger 
om där finns ett beroendeförhållande, t.ex. släktskap, anställning, chefskap, tidigare handle-
darrelation, vetenskapligt samarbete (t.ex. sampublikationer) eller annan form av direkt sam-
arbete. Jäv behöver inte föreligga om samarbetet är avslutat långt tillbaka i tiden (>10 år) eller 
om det har en för bägge parter begränsad omfattning och inte skapar ett beroende. Detta 
skall då framgå. 
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§ 33 PRESENTATION AV FORSKNINGSPORTALERNAS VERKSAMHET OCH ÄSKANDE AV 
MEDEL 

  
 Livsmedels- och läkemedelsprotalen – Christer Rosén 

www.livsochlakemedelsportalen 
 Behov av att uppdatera hemsida. 

Nyhetsbrev kommer ut minst 4 ggr/år. 
Plan för 2013:  

 2 seminariedagar (4-6 timmar) med diskussion 
 Portalen och Food KIC 
 Vidareutveckling av portalen (aktivering av ytterligare kompetenser; möjligheter för ytterli-

gare extern finansiering) 
Äskar 200.000 kr. 95.000 kr för seminariedagar. Hemsida 10.000 kr, nyhetsbrev och underhåll 
95.000 kr. 

 
 Membranportalen – Ann-Sofi Jönsson 

www.lth.se/membranportalen 
 Membrandag-konferens 2014. Äskar medel för att marknadsföra sig på konferensen. 
 Behöver hjälp med teknisk support på hemsidan. Äskar medel för teknisk support för hemsidan. 
 Önskemål om att starta upp nyhetsbrev. 
 Portalen ger kurser både för industri och doktorander. 
 
 Läkemedel i Lund – Sofie Elmroth 

www.lu.se/lil 
Portalen stöds även av naturvetenskaplig och medicinsk fakultet. 
Portalen ordnar kostnadsfria arrangemang: LiL-symposium, LiL-proweb och LiL-spoton  
Portalen har möteskostnader om ca140.000kr för 2013. 
Önskemål att det finns en dedicerad person som kan sköta den tekniska supporten. 

 
 

§ 34 ÖVRIGT 
 
Ledamöterna välkomnas att skicka in notiser som kan vara av intresse för alumner vid LU generellt 
vid LTH specifikt. Notiserna skickas till Beatrice Nordlöf vid LTH:s kansli. 
 
Reine Wallenberg informerade om påverkan av spårvagn på LTH:s verksamhet där nanolaboratoriet 
och elektronmikroskopet på Kemicentrum kommer att påverkas av magnetiska och elektriska stör-
ning. Maxlab kommer också att påverkas men representanter därifrån ser att ett kompenserande sy-
stem kan byggas för att förhindra störningar. 
 
Nästa sammanträdesdatum: 20 maj kl 13.15-15.00. 
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§ 35 SAMMANTRÄDET AVSLUTADES 
 
 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 

 Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 Anna Trosslöv   Björn Bergenståhl 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress Box 118  Besöksadress John Ericssons väg 3  Telefon dir INT-46-46-222 3423, växel INT-46-46-222 00 00  Telefax INT-46-46-222 4531  
E-post anders.axelsson@rektor.lth.se  Internet http://www.lth.se   

P res id ium 

Anders  Axe l sson 

Rektor  LTH 

 
 
 
 
 
 

 
ANMÄLNINGAR 
 
Järnvägsskolan blir kvar i Trafikverket 
Efter en längre tids arbete med att försöka hitta en ny ägare och verksamhetsform 
för Järnvägsskolan är det nu beslutat att skolan blir kvar som resultatenhet i 
Trafikverket. 
Under åren sedan Trafikverket bildades har dialog förts med många olika 
intressenter. Trafikverket har i dessa diskussioner varit mycket tydligt med att 
Järnvägsskolans möjligheter till långsiktig utveckling måste vara helt säkrad för 
att en överföring till en ny ägare skulle vara möjlig. Detta har inte lyckats fullt ut 
och därigenom återstod till slut endast möjligheten att fortsätta verksamheten 
inom ramen för Trafikverket. 
Vi välkomnar att ett beslut har tagits och ser med tillförsikt på framtiden. Att 
fortsätta som en resultatenhet inom Trafikverket ger oss mycket goda 
förutsättningar för att, tillsammans med våra kunder, fortsätta erbjuda förstklassig 
kompetensutveckling för den skandinaviska väg- och järnvägsmarknaden. 
Med vänlig hälsning  Jan Nilsson, Skolchef 

Börschefen blir ny vd i Folksam 
Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak utnämnde på tisdagen Jens 
Henriksson till ny koncernchef och vd i Folksam. Han efterträder Anders 
Sundström, som tidigare har meddelat att han avgår för att övergå till 
styrelsearbete. 46-årige Henriksson är i dag vd för Nasdaq OMX Stockholm. Han 
tillträder som koncernchef och vd i Folksam senast den 1 november, enligt ett 
pressmeddelande. "Med sin breda bakgrund från näringsliv och samhällsfrågor är 
Jens Henriksson sällsynt lämpad att vässa Folksam för framtiden", skriver Nina 
Jarlbäck, ordförande i rekryteringskommittén. 

Ny professor 
Sören Vang Andersen, professor i tillämpad matematik med inriktning mot Audio 
och video. 
 
Ny mark och mer pengar till Science Village Scandinavia (från Rapidas) 
Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne är i färd med att skjuta till 
ytterligare mark och finansiering till bolaget Science Village Scandinavia, som 
ska exploatera ytan mellan Max IV och ESS. I dagarna presenterade bolaget ett 
ramprogram för området, som ska rymma allt från gästbostäder och 
konferensanläggning, till lokaler åt företag och universitetsfilialer.  
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Enligt ett färskt styrelsebeslut ska Region Skåne och Lunds kommun skänka två 
angränsande markområden till Science Village Scandinavia AB, vilket ökar 
bolagets domäner från 17 till 24 hektar. Lunds universitet ska istället bidra med 
drygt fyra miljoner kronor i kontant finansiering. Fortfarande måste planen 
klubbas i bland annat kommun- och regionfullmäktige men det är mest en 
formalitet, uppger Science Village Scandinavias ordförande Bengt Holgersson.  
Ramprogrammet målar upp en grönskimrande vision där forsknings- och 
kontorslokaler kombineras med cykelbanor, spårväg, parkområden och till och 
med ett spa. Till hösten räknar Bengt Holgersson med att komma igång med 
detaljplansarbetet kring första etappen, byggnaderna närmast den planerade 
spårvägshållplatsen.  
– När Max IV tas i drift 2015 ska helst faciliteter som korttidsboenden, 
laboratorier och verkstäder vara klara, säger han.  
I slutet av 2012 gick Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet in med 
25 miljoner kronor i Science Village Scandinavia. De tre ägarna beräknar dock att 
de totalt kommer behöva skjuta till uppåt 75 miljoner kronor innan de får tillbaka 
pengarna från sålda byggrätter.  
Science Village Scandinavia, som tidigare gick under namnet Lundamark, leds i 
dag av BG Svensson från Lunds universitets utvecklingsbolag Luis. Med som 
rådgivare är ESS tidigare direktör Colin Carlile. Bolaget är i färd med att 
rekrytera en ny vd då BG Svensson går i pension till hösten. 
 
QS World University Ranking 
De klassiska elituniversiteten i USA och Storbritannien toppar listan över 
världens bästa universitet. Men även i Sverige har vi utbildning i världsklass - 
Karolinska institutet i Solna är världens fjärde bästa universitet i farmakologi och 
tionde bästa i medicin. QS World University Rankings by Subject rankar varje år 
världens 700 bästa universitet ämnesvis. Toppar gör universitetet i Harvard i flera 
ämnen, vilket gör det till världens främsta. Men även svenska universitet hamnar 
högt - Karolinska institutet i Solna placerar sig på fjärde plats i ämnet 
farmakologi. I medicin hamnar samma universitet på tionde plats. Andra svenska 
universitet i topp 50 i olika ämnen är Stockholms universitet, Lund Uppsala, 
Handelshögskolan, KTH, Chalmers och Sveriges lantbruksuniversitet. 
 
 
UTLYSNINGAR OCH SEMINARIER 
 
Har distribuerats 
 
 
VECKA  20 -22 
 
v. 20  

 13/5 
Möte om Vattenhallen (8,30-9.30) 
Stabsmöte 9.30-10 
Presidium (inleds med beslut kl 10)  10-12 
Forskningsnämnd 
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 14/5 
Malmö Högskola (Eva E) 
 

 15/5 
AAx opponent i Luleå 
 

 16/5 
AAx opponent i Luleå 
 

 17/5 
Professorsinstallation SLU 
 

v. 21   
 20/5 

Stabsmöte 9.30-10 
Presidium (inleds med beslut kl 10)  10-12 
Prefektråd 
 

 21/5  
LU Biofuel research day 
SABID 
AFC 
Havsportalen 
 

 22/5 
Norra Alliansen 
 
23/5 
Möte om bisysslor 
RLR 
 

 24/5 
SLTH 
 

v.22  
 27/5 

Stabsmöte 9.30-10 
Presidium (inleds med beslutsmöte kl 10)  10-12 
ESS WaxIV möte 
 

 28/5 
Hedda days 
Linnemiljöutvärdering planering 
Besök från Leiden 
Infrastrukturberedning 
Arkitektskolans vårtställning 
Invigning av produktionsportalen 
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 29/5 
Sust Business Hub 
 

 30/5 
Forskningberedning 
Utbildningsberedning 
Middag fr hedersdoktorer 
 

 31/5  
Promotion  
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FASTSTÄLLDA KURSPLANER – FN2 (2013-01-01—2013-05-07) 
 
Dnr Kurskod Kursnamn
LTH 2013/454 KAT002F Transportprocesser 
LTH 2013/454 KET070F Optimering av processystem 
LTH 2013/515 KBT001F Enzymkinetik 
LTH 2013/515 KIM005F Cellbiologi
LTH 2013/515 KIM001F Molekylärbiologi
LTH 2013/515 KET045F Transportfenomen i membranprocesser
LTH 2013/515 KET040F Tillämpningar av membranprocesser
LTH 2013/762 KBT005F Entreprenörskap inom Bioteknik
LTH 2013/762 KFKN01F Magnetresonans - spektroskopi och avbildning 
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2013-05-07 
 



       MINNNESANTECKNINGAR - FoB 
       Sammanträdesdatum 

      2013-04-25 

Forskningsberedningen 

 

 

 
 
 
 
Närvarande ledamöter:  
Anders Axelsson rektor, ordförande 
Annika Mårtensson prorektor, punkt 5-8 
Ulla Holst vicerektor 
Björn Regnell ordf. FN 1  
Anders Gustafsson studierektor, FN 1 
Björn Bergenståhl ordf. FN 2 
Eva Nordberg Karlsson studierektor, FN 2 
Lars J Nilsson ordf. FN 3 
Per Tunestål studierektor, FN 3 
Elisabeth Joelsson studeranderepresentant 
Malin Jonsson studeranderepresentant 
Olof Mundt-Petersen studeranderepresentant 
 
Närvarande suppleanter i ordinarie ledamots ställe 
 
Närvarande suppleanter 
Kerstin Johnsson studeranderepresentant, 1:a suppl. 
Omar Chaudhry studeranderepresentant, 2:a suppl. 
 
Övriga närvarande 
Anna Trosslöv protokollförare 
Lotta Malmborg utbildningsavdelningen 
 
Frånvarande ledamöter och suppleanter: 
 
_______________________________________________________________________ 

1. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 

Den föreslagna dagordningen fastställdes med ytterligare en punkt under övrigt anmäld av Olof 
Mundt-Petersen. 

 
 

2. MINNESANTECKNINGAR FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE 
 
Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna. 

 
 

3. INFORMATIONSPUNKTER 
 

a) Rektorns anmälningar enligt utskick med kallelsen. 
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b) Rapport från kommittén för utbildning på forskarnivå (Eva Nordberg Karlsson) 
 Utvärdering av risker i utbildning på forskarnivå 
 Presentation av barometerundersökningar 
 Universitetsgemensamma kvalitetssatsningar med EQ-11-medel 
 Arbetet med en policy för utbildning på forskarnivå vid LU 

 
c) Rapport från LU:s forskningsnämnd (Anders Axelsson) 

 Riskvärdering 
 

 
4. FORSKARUTBILDNINGSFRÅGOR 

 
Trackit 
Camilla Hedberg informerade om ’Trackit’ intervjuer.  
 
Årsrapport 
Nästa årsrapport för forskarutbildning ska rapporteras in våren 2014. 
 
Individuella studieplaner 
Ulla Holst informerade om att den universitetsgemensamma utvecklingen av individuella studie-
planer kommer att bli försenad. 
 
Studiehandbok 
Studiehandbok för forskarutbildning finns tillgänglig på LTH:s hemsida. 
 
Institutionstjänstgöring 
Doktoranderna tog upp frågan om institutionstjänstgöring och de upplever att det är till nackdel 
att det inte finns reglerat hur många timmar t.ex. ett uppdrag i en forskningsnämnd innebär. Ulla 
Holst hänvisade till arbetstidsavtalet. Underlag från universitetet kan tas upp på nästa möte i forsk-
ningsberedningen. Personalchefen Sonja Meiby ska kallas till nästa möte. 
 
Befogenhetsfördelning och delegationer 
Doktoranderna framförde synpunkter på dokumentet ’Befogenhetsfördelning och delegationer 
inom utbildning på forskarnivå vid LTH’ (LTH 2012/1694). Rektor gav PG Nilsson i uppdrag att 
ta hänsyn till de synpunkter som doktoranderna har lämnat och revidera dokumentet.  

 
 Bilaga 4: Synpunkter från doktoranderna 
 

Nyckeltal för forskarutbildningen  
Doktoranderna uppmanas att skicka in synpunkter på nyckeltal till Per Warfvinge. 
 
 

5. RAPPORT FRÅN FORSKNINGSNÄMNDERNA 
 
FN 1 

 Nyckeltal - nämnden framförde att det är viktigt att det ska vara lätt att få ut 
nyckeltalsdata ur befintliga databaser. 
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Forts. p. 5 
 

 Forskningsportaler – presentation av äskande från Kommunikationsportalen, 
Medicinteknikportalen och programvaruportalen. Bidrag till verksamhet eller 
till administration? Samverkan mellan kommunikationsportalen och program-
varuportalen? 

 
FN 2 

 Forskningsportaler – presentation av äskande från Membranportalen och 
Livsmedels- och läkemedelsprotalen. Inget äskande från Läkemedel i Lund och 
Materialportalen. Rektor informerade att han träffar representanter från natur-
vetenskaplig och medicinsk fakultet angående samverkan med Läkemedel i 
Lund. 

 Spårvägen - kommer LTH författa ett centralt svar till kommunen? Det är vik-
tigt att det inte blir ett enskilt partsinlägg utan att fakulteten står bakom de 
synpunkter som framförs från LTH. Björn Bergenståhl ombeds hålla kontakt 
med representanter från Kemicentrum - Reine Wallenberg och Mikael Akke.  

 Jävsdeklaration – presentation av förslag enligt § 32 i FN2:s protokoll, 2013-
04-15. 

 
FN 3 

 Forskningsportaler – presentation av äskande från Energiportalen, Havsporta-
len, Innovationsportalen och Transportportalen. 

 Betygsnämndssammansättning – diskussion om krav på nivå. FN3 ombeds, i 
samråd med Camilla Hedberg, Lotta Malmborg, FN1 och FN2, att skriva förslag 
till riktlinjer för LTH gällande betygsnämndssammansättning.  

 
Allmänt 

 Forskningsportalernas borde synkas mer med LU. 
 Rektor informerade att Jonas Wisbrant, Programvaruportalen har fått i upp-

drag att göra en mall för forskningsportalernas hemsidor som ska innehålla 
självuppdaterande uppgifter.  

 
 

6. STRATEGISKA SATSNINGAR 
 
Rektor informerade om att fakulteterna har fått i uppdrag från LU centralt att tydliggöra sina stra-
tegiska satsningar. Vid halvårsskiftet 2014 ska fakulteterna presentera ett förslag. Forskningsdeka-
nerna och presidiet ska diskutera vidare denna fråga innan det går ut som ett uppdrag till forsk-
ningsnämnderna. 
 
Bilaga 6: Uppdrag avseende fakulteternas och USV:s strategiska arbete för sin forsking (LS 
2013/183) 
 
Rektor informerade om Mobil Institute. 
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7. FÖRSLAG TILL DONATIONSPROJEKT FÖR JUBILEUMSKAMPANJ (Anders Axelsson) 
 

Varje fakultet ombeds ta fram 3-4 prioriterade projekt för donationer, långsiktiga, gärna tvärveten-
skapliga, viktiga utmaningar för människor som är förståeligt även för utomstående. Huvudansva-
rig för LTH är Eric Hamilton. Utförligt informationsmaterial kommer att sändas ut inom kort. 
Fakulteten kommer att ha en kontaktperson som ansvarar för kontakterna gentemot fundraising-
kampanjen. Uppdrag till institutionerna: Skicka in förslag på donationskampanjobjekt till Beatrice 
Nordlöf. Inledningsvis räcker det med kortfattade beskrivningar men de slutliga cirka 4 förslagen 
skall beskrivas på 2-4 sidor. Forskningsnämnderna ombeds att ta upp ärendet på sina sammanträ-
den i maj.  
 

 Bilaga 7: Donationskampanj inför universitetets 350-årsjubileum 
 
 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Olof Mundt-Petersen och Elisabeth Joelsson meddelade att de avgår som studeranderepresentanter 
i forskningsberedningen.  Rektor framförde ett tack från beredningen för deras goda insatser i be-
redningsarbetet. 
 

 
Nästa sammanträde – 30 maj.  

 
 

 
Ansvariga för minnesanteckningarna: Anders Axelsson och Anna Trosslöv 

 
 



Yngre forskare LTH  2013‐05‐13/AT

Ref.no Institution Inriktning Rangordning Kommentar FN
1 EIT Security in the cloud 1 Inst. har  haft flera interna förslag. FN1

2 Elmät
Joint Interpretation of Data for Groundwater, Environmental and 
Engineering Applications Rangordning kommer FN1

3 Elmät Resilient technical infrastructures Rangordning kommer FN1
4 Matematikcentrum Financial mathematics FN1

5 Kemiska Polymer technology directed towards polymer physics Rangordning kommer FN2
6 Kemiska Växtbioteknik Rangordning kommer FN2
7 Kemiska Biomolekylär simulering Rangordning kommer FN2
8 Kemiska Industrial biotechnology with specialization in bioinformatics Rangordning kommer FN2
9 Livsmedelsteknik Analytisk livsmedelskemi Ingen rangordning pga jäv FN2

10 Livsmedelsteknik Food Hygiene Ingen rangordning pga jäv FN2

11 Kemiteknik
Optimization of chemical processes for flexible and robust production 
and production changes FN2

12 Immunteknologi Celluär immunteknologi 1 FN2
13 Immunteknologi Högupplöst proteinkvantifiering  2 FN2

14 Maskinteknologi Exotiska material 1 FN3
15 Maskinteknologi Industriell värmning 2 FN3
16 Teknik och samhälle Sustainable urban mobility transition FN3

17
Byggvetenskaper/ 
Hållfasthetslära Experimental in‐operandi micromechanics of Li‐ion batteries Rangordning efterfrågad FN3

18 Byggvetenskaper Byggnadsakustik Rangordning efterfrågad FN3

19 Bygg‐ och miljöteknologi
Research on fire safety in high risk and critical electrical infrastructures 
such ass ESS, MAX IV 1 FN3

20 Bygg‐ och miljöteknologi
Träs fuktegenskaper vid höga fuktnivåer för användning i modeller för 
dimensionering av livslängd 1 FN3

21 Bygg‐ och miljöteknologi
Sustainability of energy‐water‐ecosystem‐economy nexus in a future 
warmer climate 3

22 Designvetenskaper
Universal Design with a focus on Tangible Embedded and Embodied 
Interaction

Ansökan önskar behandlas av både FN1 och FN3. 
Ingen rangordning FN3

23 Designvetenskaper Indoor environment Ingen rangordning FN3



Research area/subject: Polymer technology directed towards polymer physics 

The Centre for Analysis and Synthesis (CAS) at KILU proposes a young researcher position in 

the research area/subject: polymer technology directed towards polymer physics. 

1. Introduction 

Polymer physics treats the physical properties of polymers in the solid and melted state. It is 

important for the processing, use and applications of polymeric materials, and typically deals 

with relationships between molecular structure, morphology, and polymer properties. Physical 

properties important for polymers include rheological and mechanical properties (dynamic and 

static), dielectric and thermal properties, transitions (glass transitions, melting points, stability), 

and transport properties (permeability and relations to free volume). Polymer physics relates to 

both amorphous and semi-crystalline materials and is important for the understanding of 

materials with complex structures such as block copolymers, polymer blends, composites and 

laminates.  

Currently Frans H. J. Maurer (born in Jan. 1948) is Professor in Polymer Technology at CAS 

(KILU). His area of expertise is polymer physics and his research covers relations between 

structure and properties of polymers, free volume and mobility, and heterogeneous polymers 

such as blends and nano-composites. Prof. Maurer will very soon retire, and after his retirement 

there is no dedicated expertise in the physical properties of polymer materials at Lund 

University. Maurers research activities are currently financed by VR and Formas. 

2. Strategic value 

In general, polymer physics plays a very important role in society because of the many 

applications of plastics and rubber materials within, e.g., the packaging, electronics, automotive, 

coating, and medical sector. In principle polymer materials are used in all industrial sectors by 

companies handling, using, or directly producing polymers. Local companies depending on the 

knowledge and expertise in polymer physics include Tetra Pak and Flextrus (packaging), 

Gambro (medical), Volvo (automotive), AkzoNobel (coatings), AnoxKaldnes, Bona and 

Perstorp (production of building blocks/polymers). These companies continuously attract young 

civil-engineers adn PhDs from LTH with a strong background in polymer technology and 

polymer physics. Over the years, CAS has worked together with these companies (and several 

others) within the framework of numerous master thesis projects. Tetra Pak, Gambro, 

AkzoNobel, AnoxKaldnes and Perstorp have also contributed financially to several research 

projects on polymer physics at the Ph.D. level. 



Polymer physics is also important from a fundamental point of view. This concerns for example 

the relationships between free volume, macromolecular mobility, and transport of small 

molecules in polymer materials, which is of importance for barrier properties and for polymer 

materials with selective transport properties for use in various membrane technologies. Other 

important areas relate to the influence of the polymer chain architecture (linear, branched, etc) on 

the melt rheology and mechanical properties. A special challenge is to deal with complex 

multiphase materials such as polymer blends and (nano)composites. This includes polymeric 

materials with well-defined complex structures on the nanometer level and tailor made 

multifunctional properties. Polymer physics is best organized together with polymer chemistry at 

CAS because advanced knowledge in both these subjects is needed to solve problems related to 

these complex materials. Introducing, developing and providing state of the art specific polymer 

characterization techniques is for research in polymer chemistry as well as polymer physics of 

outmost importance.   

There are not many research groups specializing in polymer physics in Sweden. Only Prof. Ulf 

Gedde (KTH) and Prof. Mikael Rigdahl (Chalmers) have high-level activities within the physics 

and processing of polymers. 

3. Potential  

Polymer technology directed towards polymer physics has a great potential at LTH, given the 

high level of industrial interest and the many applied and fundamental research questions. 

Polymeric materials are important for many of our future challenges within energy, environment, 

and medicine. For example, there is presently a strong drive towards the development of various 

biopolymers from renewable resources in order to decrease the use of synthetic polymers from 

fossil sources. This includes different cellulosic materials and biopolyesters. The characteristics 

of these materials are vastly different from those of traditional synthetic polymers. Biopolymers 

are for example more easily degraded which makes the processing of these materials a real 

challenge. Thus, there is a need from industry to establish new relationships between processing, 

biopolymer structure and the physical properties of these emerging materials. Another example 

is the use of polymers in electronics, medical devices and sensors on the nano-level, demanding 

expert knowledge in structure property relations. 

Max IV, and in the long term also ESS, will open up many possibilities to carry out advanced 

polymer material research. One attractive possibility is for example to carry out time-resolved 

measurements to study the dynamics of crystallization and structural changes under different 

orientation/shear of polymer melts in relation to barrier and mechanical properties.  

 



4. Relation to Education 

Currently, LTH students are educated in polymer physics at all levels  from basic 

undergraduate courses to Ph.D. courses. At CAS, polymer physics is currently taught within the 

framework of the Chemical Engineering and the Engineering Nanoscience programs. This 

includes in the courses Materials- and Polymer Technology (KOO052), Functional materials 

(KOO095), Polymer Physics (KPO010), and Project in Polymer and Materials Technology 

(KPON01). In addition, several master thesis projects are carried out each year in collaboration 

with industry. These projects are highly appreciated by the students and often directly lead to 

employment. 

5. Funding 

 The position will be placed at CAS, kst 107719. Currently there is accumulated money 

(myndighetskapital) in the order of 8 MSEK and we fore-see that there can be initial internal co-funding 

in terms of both salary and PhD studentships. For more long-term funding we expect that in the area of 

polymer physics the right person will have no problem attracting substantial external money. The two 

current PIs in polymer technology, Profs. Maurer and Jannasch, have strong external support for their 

activities. 



Yngre forskare 2 år – LTH 

Växtbioteknik 

1. Introduktion.  
 
Växtbioteknik föreslås härmed som ämne för årets LTH-satsning på yngre forskare.  
 
Växtbioteknik utgör ett allt viktigare instrument för att kunna säkra våra behov av 
livsmedel, mediciner, material och energi från förnyelsebara källor. Målsättningen är 
förutom att förbättra och garantera tillgången, även styra kvaliteten och 
sammansättningen på de råvaror som vi utnyttjar till livsmedel och industriella behov. 
Växtbiotekniken omfattar flera olika aspekter; allt från odling och utveckling av en 
lämplig gröda, teknik för skörd och processning av växtmaterialet, utveckling av 
alternativa samhällsperspektiv och etikfrågeställningar baserat på dessa nya 
teknologier. Detta sistnämnda omfattar speciellt hur och på vilket sätt genmodifierade 
(GMO) grödor kan utnyttjas för speciellt livsmedels- och energi-ändamål. Även om 
tekniken inte utnyttjas i Norden i stor skala industriellt, måste vi utveckla ett 
förhållningssätt till denna. I USA är nämligen idag över 80% av den odlade majsen 
och över 90% av den odlade sojan genmodifierad, men den största ökningen av arealer 
med GMO-grödor sker i utvecklingsländer. Det finns dock även andra teknologier för 
genmodifiering av växter som inte kategoriseras som GMO, bl a den så kallade 
Tilling-tekniken, som snabbt räknas få en bred användning i Europa. 
 

2. Strategiskt värde. 
En förstärkning av forskningen på växter och växters bioteknik behövs för att skapa en 
uthållig livsmedelsproduktion, för en effektivare produktion av biomassa för att kunna 
skapa flera hållbara material och oljor, samt biobränslen för att säkra vår 
energiförsörjning, både på nationell och på global nivå. En ökad förståelse för speciellt 
de molekylärbiologiska processerna i växter är också till direkt nytta för jordbruket i 
samband med de ändrade odlingsförutsättningar som de pågående 
klimatförändringarna innebär.  

Den samlade forskningen inom växtbioteknik i LTH är idag mycket liten och står inte 
alls i proportion till de samlade krav på klimatneutrala produkter och processer som 
föreligger ute i samhället. Det finns dock flera näraliggande och starka discipliner 
inom LTH som kan understödja den föreslagna satsningen, bl a inom genteknik, 
storskalig processteknik, bioinformatik och fysik. Växtbiotekniken har även både ett 
industristrategiskt och miljöstrategiskt intresse. I regionen finns således ett starkt 
näringsliv som har ett stort intresse av olika former av växtbioteknik. Hit räknas bl a 
Syngenta Seeds, Lantmännen, Oatly, Probi, Danone samt flera ledande 
livsmedelsföretag. En satsning på området inom LTH ligger därför synnerligen väl i 
tiden gentemot omvärlden. Internationellt görs mycket omfattande satsningar på 



växtbioteknik i synnerhet i USA, Kina, Australien och England. Flera grupper inom 
LTH har utvecklat samverkan med dessa. 

En satsning på området skulle stärka LTHs miljöstrategiska position i regionen. Den 
skulle även utgöra en viktig komponent i fakultetens samverkan med övriga 
akademiska partner inom region Skåne. SLU-Alnarp har också prioriterat 
växtbioteknik som en viktig del i sin framtida forskningsprofil. En sådan samverkan 
skulle stärka hela ämnesområdet som skulle kunna utvecklas till en ny gemensam och 
universitetsövergripande centrumbildning i analogi med UPSC (Umeå Plant Science 
Center). 

3. Potential. 

Det finns flera tänkbara starka kandidater tillgängliga för den föreslagna satsningen.  
Dessa kandidater har olika profil, allt från utveckling av storskalig oljeproduktion i 
växter, livsmedelsproduktion och –teknologi till bioinformatiska analyser av växt-
genomik och metabolomik. Det är därför viktigt att en eventuell kommande utlysning 
får en bred ämnesbeskrivning för att täcka området. Det finns även mycket goda 
förutsättningar för att utveckla en ny forskargrupp som kan interagera med befintliga 
grupper inom bl a livsmedelsteknik/teknologi, energiproduktion och bioraffinaderi.   

4. Relation till grundutbildningen. 

Växtbioteknik som ämne har en naturlig koppling till flera befintliga 
utbildningsprogram inom LTH, i synnerhet Kemiteknik, Bioteknik och 
Ekosystemteknik. Ämnet kommer idag in i flera olika befintliga kurser på 
grundläggande och avancerad nivå, t ex Biokemi, Cellbiologi, Genteknik, Bioteknik 
samt Projektkurs och Examensarbeten. Vi kan också se stora behov av att utveckla nya 
kurser inom området. 

5. Finansiering. 

Finansiering av tjänsten kommer att ske genom externa medel, till ca 30%, GU ca 5% 
samt genom den föreslagna LTH satsningen. Driftsmedel kommer helt från externa 
anslag. Det finns flera planerade externa utlysningar planerade inom området inom 
Horizon 2020, Food-KIC, Vinnova (hållbar utveckling), vilket gör att 
grundförutsättningar för en längre hållbar utveckling av området måste betraktas som 
mycket goda. Kandidaten planeras få sin hemmavist vid enheten för Tillämpad 
Biokemi på kemiska institutionen och kommer inom institutionens ram att kunna 
samverka med flera olika forskargrupper. Det finns även flera andra institutioner inom 
LTH som kommer att fungera som naturliga samarbetspartner, bl a institutionerna för 
kemiteknik, livsmedelsteknik och fysik, samt de universitetsgemensamma 
organisationerna PlantLink, LU Biofuel och AFC. 



 

       ANSÖKAN 

       2013-05-03 
 
        
       Till 
       Lunds Tekniska Högskola  
        

    Biofysikalisk kemi  
	  
 
Strategisk satsning på nyrekrytering inom BIOMOLEKYLÄR SIMULERING   
 
 
Sammanfattning 
Datorbaserad simulering av proteiner och andra biomolekylära system spelar idag en nyckelroll inom 
de molekylära livsvetenskaperna och deras tillämpningar inom medicin, bioteknik och biomaterial. 
Biomolekylär simulering har dessutom blivit ett oumbärligt verktyg vid tolkning av experimentella 
data från komplexa biologiska system. Flera forskargrupper med fokus på biomolekylär simulering är 
verksamma i Stockholm/Uppsala-regionen (KTH, SU, UU). För att LTHs forskare och studenter ska 
kunna utnyttja och utveckla denna viktiga metodik föreslår vi att en bitr lektor med inriktning mot 
biomolekylär simulering inrättas vid avdelningen för Biofysikalisk kemi, som ingår i KILUs enhet för 
Molekylär Proteinvetenskap.   
 
 
Introduktion 

Genom att beskriva molekyler och deras 
växelverkan med enkla energifunktioner kan man 
med datorns hjälp studera även komplicerade 
molekylära system med oöverträffad upplösning i 
tid och rum. Sådana molekyldynamik (MD) 
simuleringar genomfördes på enkla system för ett 
halvsekel sedan, men proteiner och andra 
komplexa biomolekyler har studerats på bred 
front under endast två decennier. Sedan dess har 
området biomolekylär simulering vuxit 
exponentiellt (se figur), främst p g a den snabbt 
ökande tillgången till högpresterande datorer.    

Experimentella tekniker som röntgen- och 
neutron-spridning, magnetisk resonans och 
spektroskopi har begränsad tillämpbarhet och ger ofta svårtolkade data från komplexa biologiska 
system. MD simuleringar används därför i allt högre grad som ett komplement, om inte ett 
substitut, för experiment. Den längsta tidsskalan som kan studeras med MD metodik ligger idag 
runt en millisekund för enskilda proteiner i lösning. Denna gräns har flyttats upp med ca tre 
tiopotenser per decennium. Viruspartiklar, ribosomer, membran-protein komplex och andra 
biomolekyära system med miljontals atomer kan idag studeras med MD metodik. MD simulering 
håller på att revolutionera livsvetenskaperna och spelar en allt viktigare roll även för biotekniska 
och medicinska tillämpningar, t ex utveckling av nya läkemedel och biomaterial.      

 
  

1990 1995 2000 2005 2010
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

year

pa
pe

rs
 p

ub
lis

he
d

ISI search 2013−04−30 on protein AND simulation AND molecular dynamics



 

 

Postadress Avd f biofysikalisk kemi, Kemiska institutionen, Tel 046 – 222 7792 
  Lunds universitet, Box 124, 22100 Lund Fax 046 – 222 4116 
Besöksadress Hus II, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund URL www.bpc.lu.se 
 

2 
 

Strategiskt värde och potential 

De ledande svenska forskargrupperna inom biomolekylär simulering finns idag i 
Stockholm/Uppsala- regionen: Erik Lindahl och Berk Hess vid KTH och Sci Life Lab, Alexander 
Lyubartsev vid SU, David van der Spoel vid UU och Sci Life Lab, samt Johan Åqvist vid UU. 
Samtliga dessa seniora forskare utvecklar även simuleringsmetodik.  

Anmärkningsvärt nog finns på LTH idag ingen forskargrupp med fokus på biomolekylär 
simulering. En sådan grupp behövs för att vi ska kunna tillgodogöra oss, och bidra till, den 
snabba metodutvecklingen inom området och dra full nytta av en fortsatt exponentiell ökande 
datorkraft. KILU-forskare som Bo Jönsson, Gunnar Karlström och Per Linse (samtliga nu på N 
fak) var bland de svenska pionjärerna inom molekylär simulering, främst inom yt- och 
kolloidkemi. Biomolekylära MD simuleringar utförs idag av några forskargrupper vid N fak (Ulf 
Ryde på Teoretisk kemi samt Anders Irbäck vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik). 
Detta är dock inte på långt när tillräckligt för att tillgodose det föreliggande (och ännu mindre det 
förväntade framtida; se figur) behovet av MD-simuleringskompetens inom all molekylär 
proteinforskning i Lund. 

LTH-avdelningen Biofysikalisk kemi utgör en del av enheten för Molekylär Proteinvetenskap 
(CMPS) vid KILU. MD simulering spelar idag en nyckelroll inom internationell protein-
forskning, men inom CMPS saknar vi idag en forskargrupp med sådant fokus. Den kompetens 
som skulle tillföras genom en forskargrupp inom biomolekylär simulering bör ses som en 
strategisk resurs jämförbar med instrumentell infrastruktur. Detta skulle gagna inte bara CMPS 
och KILU, utan även forskning inom övriga delar av LTH, N och M fak. Även i perspektivet av 
en fortsatt stark verksamhet vid LU inom NMR och röntgen-spridning (MAX-IV) och den 
planerade verksamheten inom neutron-spridning (ESS), är det strategiskt viktigt att förstärka den 
biomolekylära simuleringskompetensen vid LU. 

Det är svårt att finna något forskningsområde med samma långsiktiga utvecklingspotential som 
biomolekylär simulering. MD simuleringar figurerar redan prominent på den biovetenskapliga 
forskningsfronten och det råder ingen tvekan om att morgondagens datorer kommer att göra MD 
metodiken oerhört mer kraftfull under de närmaste decennierna. Inom en överskådlig framtid 
kommer man att simulera komplexa cellbiologiska processer på atomär nivå och fysiologiskt 
relevanta tidsskalor. De stora genomsekvensering- och strukturbiologi-projekt som präglat de 
senaste två decennierna har tillfört mycket kunskap, men de har inte lärt oss mycket om hur 
biomolekyler och celler fungerar. I den mångfalt större utmaningen som nu väntar kommer 
datorsimulering att spela en central roll. En analog utveckling ses inom t ex neurovetenskaperna, 
där EU nyligen anslog en miljard € till The Human Brain Project, som är helt inriktat på 
datorsimulering.   
 
 
  



 

 

Postadress Avd f biofysikalisk kemi, Kemiska institutionen, Tel 046 – 222 7792 
  Lunds universitet, Box 124, 22100 Lund Fax 046 – 222 4116 
Besöksadress Hus II, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund URL www.bpc.lu.se 
 

3 
 
Koppling till utbildning 

Molekylsimulering behandlas idag i grundkurser i fysikalisk kemi, men existerande läroböcker 
ger inte på något vis metoden det utrymme och den moderna beskrivning som den förtjänar. 
Proteinsimuleringar behandlas även på elementär nivå i ett kapitel av vårt kompendium för kursen 
KFK032 Biofysikalisk kemi. En ny bitr lektor med fokus på biomolekyär simulering skulle 
utveckla och leda, lämpligen i samarbete med andra KILU-forskare med kompetens inom 
området, en faklultetsöverskridande avancerad kurs (7.5 hp) inom biomolekylär simulering. Den 
nya bitr lektorn bör dessutom medverka till att molekylsimulering integreras, i större utsträckning 
än vad som är fallet idag, i undervisning på grundnivå, där han/hon även bör kunna undervisa 
andra moment. Forskare inom biomolekylär simulering har i regel gedigna kunskaper inom 
termodynamik, molekylär växelverkan, statistisk mekanik och biofysikalisk kemi. 

En modern och högklassig utbildning inom fysikalisk kemi är en viktig komponent i våra 
kemiteknik- och bioteknik-program och borde även spela en roll i flera av de nyare programmen 
(BME, N, Pi). För att även framgent kunna leverera en sådan utbildning bedömer vi att 
avdelningen för Biofysikalisk kemi under de närmaste 1 – 3 åren måste rekrytera två unga 
forskare/lärare som, förutom att de bygger upp nya forskargrupper, deltar i avdelningens GU-
verksamhet. Den föreslagna bitr lektorn i biomolekylär simulering är den första av dessa 
rekryteringar.  
 
 
Finansiering 

Avdelningen för Biofysikalisk kemi har nyligen, i en skrivelse som under hösten 2012 
diskuterades i LTHs presidium, FN2 och KILUs styrelse (Dnr KI 2012/124), framhållit att 
avdelningen under det senaste decenniet kraftigt reducerat sin personalstyrka till följd av naturliga 
pensionsavgångar, organisatoriska förändringar och en ekonomiskt motiverad restriktiv 
rekryteringspolicy. För att bredda och komplettera avdelningens forskning och forskarutbildning 
samt för kunna upprätthålla vårt GU-engagemang inom K-, B- och W-programmen, föreslog vi 
en strategisk engångssatsning från LTH och/eller KILU för att möjliggöra rekrytering till 
avdelningen av två nya (biträdande) lektorer (eller motsvarande) inom biomolekylär simulering 
respektive biomolekylär NMR-spektroskopi.  

Den här äskade 2-åriga delfinaniseringen av en bitr lektor i biomolekylär simulering skulle göra 
det möjligt att omgående påbörja rekryteringsprocessen för den första av dessa bägge 
anställningar. Det primära rekryteringsunderlaget utgörs av de ovan nämda forskargrupperna i 
Stockholm/Uppsala-regionen. 

Med en uppskattad årslönekostnad på 35 × 12 (bruttolön) × 1.5 (LBK) × 1.6 (OH) ≈ 1 000 kkr, 
krävs 450 kkr/år i kompletterande finansiering under de två år som LTH-statsningen varar. Denna 
kostnad kan klaras av m h a avdelningens positiva myndighetskapital på vg 21 (drygt 800 kkr vid 
senaste årsskiftet) samt ett mindre tillskott från de medel (fakultetsmedel på vg 11 och vg 21) som 
frigörs genom prof Bengt Jönssons tjänsteledighet (för forskning) fr o m 2013-09-01. Dessa 
senare medel avses även bestrida en mer långsiktig (efter de första två åren) delfinansiering av 
lönen till den bitr lektorn i biomolekylär simulering. En rimlig uppskattning och ambition är att 
den nya bitr lektorn kan täcka ca 1/3 av sin lön med externa forskningsanslag (efter de två första 
åren), en dryg 1/3 från GU-anslag (för utförd undervisning med start ht 2014) och en knapp 1/3 
från avdelningens fakultetsanslag.          
 
 
Kontaktperson:  Bertil Halle, 29516, bertil.halle@bpc.lu.se 
 



	 1

YNGRE FORSKARE 2 ÅR 
 
Postdoctoral researcher in industrial biotechnology, with specialization in 
bioinformatics 
 
Introduction 
The emerging transition from fossil- to bio-based economy implies replacement of fossil 
resources by more sustainable renewable resources to secure the supply for current and future 
needs for products - including chemicals, materials and energy. Sweden is in the process of 
formulating a national research and innovation agenda for the development of bio-based 
economy. The shift in the raw material base for industry requires research and innovation for 
developing new technology platforms for processing and transformation of the feedstock in a 
resource- and energy-efficient manner. A technology area that will be essential for achieving 
the paradigm shift is industrial biotechnology, which is the modern and sustainable use of 
biotechnology based on microorganisms and their enzymes as process tools for treatment of 
the biomass feedstock as well as its conversion to a variety of products – in sectors such as 
fine and bulk chemicals, pharmaceuticals, energy, textiles, paper and pulp, biopolymers, food 
and feed ingredients, etc. Industrial biotechnology has the potential to provide cleaner 
processes with lower energy requirement, -greenhouse gas emissions, and waste generation. 
The area has received high priority in many countries within and outside the European Union. 
Centers of excellence in industrial biotechnology have been established in different countries 
including Germany, Austria, Holland, etc. 
 
Research on both basic and applied aspects to develop the fundamental knowledge base and 
use it to develop innovative technologies and products are important for the development of 
industrial biotechnology. Availability of suitable biocatalysts – enzymes or microorganisms – 
is the most crucial initial step for developing a biotechnological process, the other important 
aspects being the bioprocess design and downstream processing of products. Enzymes as 
catalysts offer several advantages over traditional chemical catalysts, especially in terms of 
high selectivity and energy efficiency. But for use as industrial catalysts for reactions with 
new substrates, they need to be optimized with respect to activity and stability, which is 
normally done by protein engineering (altering the amino acid composition). On the other 
hand, for making products requiring more complex chemistry for synthesis, whole 
microorganisms turn out to be useful biocatalysts. The enormous microbial diversity in nature 
provides access to large number of metabolic pathways and enzymes for making products 
with diverse structures. In order to improve the selectivity and the yield, it is possible to use 
metabolic engineering involving targeted modifications of the metabolic pathways. 
 
Over the past decade, a broad base of competence in different aspects of industrial 
biotechnology has been built at Biotechnology at The Centre for Applied Life Sciences (Dept 
of Chemistry) at LTH, involving 4 Professors (2 men and 2 women), and 4 senior researchers. 
The various aspects of research include screening of microorganisms and enzymes, 
extremophiles and their enzymes, genetic engineering and rational protein design for 
development of the biocatalysts, as well as development of enzymatic reactions and microbial 
processes for synthesis of chemicals, biopolymers and biofuels. This has been achieved within 
a number of important research projects involving academic-industrial collaborations, funded 
by Mistra, Vinnova, Formas and EU. Developments in industrial biotechnology are occurring 
rapidly and there are still a number of challenges to be overcome with respect to the 
development of biocatalysts as well as bioprocesses to make it competitive and attractive for 
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use by the industry. In order for LTH to remain competitive in the area on the global scene, 
the existing competence and infrastructure need to be strengthened. 
 
Bioinformatics competence: facilitating a systems biology approach in industrial 
biotechnology 
Development of molecular biology methods has resulted in the availability of sequences of a 
vast number of microbial genomes and enzymes in various databases. This has moved the 
challenge in receiving and changing genetic information to instead embrace analysis and 
annotation of genetic materials, prediction of the outcome of mutational changes in pathways 
based on genetic information, as well as prediction of engineered changes on structure and 
function of individual enzymes. Automated annotations in current databases are for example 
today often incorrect, and require better tools. In addition, there is a challenge in the 
prediction of genetic engineering changes to I) design better enzymes, without extensive 
screening procedures (which is the outcome of random mutagenesis) or II) design optimal 
microbial hosts, by predicting the outcome of metabolic engineering. This will move our 
knowledge towards better understanding and analysis of complex systems, interactions of 
metabolic pathways, forming a base for research in systems biology. To move in this 
direction, we are applying for a post-doctor position in the field of bioinformatics to be placed 
at Biotechnology, The Centre for Applied Life Sciences, Dept Chemistry at LTH. 
 
Strategic value 
Research with an ultimate goal of sustainable development is in line with the strategic plan of 
LTH – improving our world and the human condition. LTH already hosts a multi-disciplinary 
research platform, LU Biofuels (where Biotechnology is participating) with an aim for 
developing sustainable solutions for the production of biofuels and other bio-products from 
biomass. Research for the development of a sustainable bio-based economy will be a 
prioritized area in Sweden in the coming years. It will be strategically important for LTH to 
participate in contributing knowledge, competence and sustainable technology base for growth 
in the area. Hence, strengthening the research competence in the area of industrial 
biotechnology to make LTH globally competitive is essential. 
 
Potential  
LTH has most of the prerequisites in terms of research competence in the area of industrial 
biotechnology. The research groups are well known internationally for research in 
biocatalysis, carbohydrate active enzymes, biomass pretreatment and conversion to chemicals 
and biofuels as well as downstream processing. There is already ongoing research on 
development of biocatalysts for production of chemicals, metabolic engineering of 
microorganisms for production of chemicals and biofuels, and integrated bioprocesses. 
Complementing the existing competence with that in bioinformatics related to molecular 
predictions and systems biology would make LTH into a strong actor in the field. 
 
Relation to education  
The planned research in industrial biotechnology is very closely related to, and 
complementing, several first and second cycle courses at LTH. These include Bioprocess 
technology, Enzyme technology, Green chemistry and biotechnology, Protein engineering, 
Metabolic engineering, Biotechnology-process and plant design etc. With a new post-doctor 
in the above field, we can further strengthen build-up of novel competence, adding value to 
existing courses, and expanding degree and individual student projects in this field. In 
addition, course implementation at third cycle level will be possible, especially focusing on 
bioinformatics for applied engineering purposes.  
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Funding  
Research groups from Biotechnology at LTH have been involved in formulating a national 
research and innovation agenda on industrial biotechnology and biorefineries. A number of 
professors and senior researchers in Biotechnology are continuosly applying for funds in the 
area of industrial biotechnology, which can be used to complement the faculty funds for the 
young researcher. Currently, we have two Vinnova funded academic-industry collaborative 
projects, ten EU projects (spread over Interreg, Life09, MarieCurie and FP7-calls), as well as 
research-projects funded by Formas. We have also applied for funds from Formas strategic 
call on bio-based economy, and our aim is to be part in the establishment of a Strategic 
innovation area (SIO) on industrial biotechnology. With this background, it can be safely 
stated that complementing funding of the above post-doctor would be found, allowing this 
move to maintain internationally strong research in the forefront of industrial biotechnology.  
 
 
Avdelningen för bioteknik 
Center för tillämpade biovetenskaper 
Kemiska institutionen 
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Referens: 2-årigt stöd till anställning av yngre forskare, 2013  
 
Undertecknad, vill på detta sätt föreslå ämnet ”analytisk livsmedelskemi” 
för en av de anställningar som LTH avsätter medel för 2013. Tjänsten 
kommer att placeras vid Industriell Näringslära och Livsmedelskemi, 
Institutionen för Livsmedelsteknik. 
 
Motivering och strategisk relevans 
Industriell näringslära och livsmedelskemi är med sin placering på teknisk 
fakultet en för landet unik profil. Ämnet har fått ökad strategisk betydelse 
eftersom det är just denna typ av tvärvetenskap inom teknik, kemi och 
medicin som är nödvändig för framställning av livsmedel med 
hälsomervärden. Forskningsområdet har stor betydelse för näringsliv och 
samhälle, inte minst för den skånska livsmedelssektorn. I detta arbete 
behövs kontinuerligt fler analysmetodiker. Intresset för avdelningens 
forskning är stort från företag och samhället i övrigt. Efterfrågan avseende 
samarbeten och engagemang är lång och större än vad enheten kan hantera 
på grund av otillräcklig basfinansiering. I de nya riktlinjer från 2010 som 
Socialstyrelsen har utarbetat finns dessutom för första gången ett tydligt 
uppdrag att utveckla sjukdomsförebyggande strategier, där livsmedelsdesign 
är ett viktigt verktyg. 
 
Det ständigt ökade nationella/internationella intresset för ”Livsmedeldesign 
och hälsa” kräver en förstärkning av kompetensen inom området analytisk 
livsmedelskemi. Området har stor potential att växa eftersom behovet av 
adekvata analysmetodiker är stort i processen för utveckling av livsmedel 
med specifika hälsoeffekter. Detta arbete kan så småningom växa till ett helt 
nytt område inom s.k. ”personalized” nutrition. Framtidens livsmedel ställer 
även stora krav på processtekniken, som exempelvis skonsamma processer 
med minimal inverkan på näringsmässig kvalitet och miljö. 
 
Enheten har förlorat två kompetenta forskare med starka forskningsområden 
på kort tid; professor Nils-Georg Asp i industriell näringslära och Kerstin 
Skog professor i livsmedelskemi. Inom den närmsta 3-7 årsperioden 
kommer vidare nuvarande professorer vid enheten att vara 65 år. Det är 
således hög tid att både bevara och bygga upp kompetens inom området, 
som av omvärlden, inte minst internationellt, uppfattas som strategiskt 
viktigt. Även i arbetet kring FoodKIC, där det förmodligen kommer att ske 
en utlysning i höst, är det viktigt att stärka området analytisk 
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livsmedelskemi. Analytisk livsmedelskemi är ett strategiskt viktigt område 
för institutionen eftersom all livsmedelsforskning är beroende av adekvata 
livsmedelsanalyser. Det är viktigt att ha en person som också förstår de 
nutritionella frågeställningarna. 
 
 
Koppling till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Ämnet har koppling till utbildning av civilingenjörer som går på 
bioteknikprogrammet med specialisering mot livsmedel samt till det 
internationella Mastersprogrammet ”Food and Nutrition”. Alla kurser inom 
livsmedelsinriktningen ligger på avancerad nivå (t ex livsmedelskemi, 
livsmedelsvetenskap, human nutrition). Ämnet har även koppling till idrott 
och nutrition, där en kurs för masterstudenter inom sportvetenskaper ges i 
samarbete med medicinsk fakultet.  
 
Inriktning inom analytisk livsmedelskemi  
Forskningen vid Industriell näringslära och livsmedelskemi kan beskrivas 
som livsmedelsdesign med avancerade hälsomervärden. Ett av 
nyckelområdena vid enheten rör nutritionella effekter av kostfiber (dvs 
odigererbara polysackarider/oligosackarider). Kostfiber är en komplex 
grupp substanser, och positiva nutritionella effekter kan i hög grad relateras 
till kostfibrernas funktionella egenskaper (t ex gelbildande förmåga, storlek 
och greningsgrad på molekylerna), dvs egenskaper som kan styras genom 
val av process/processparametrar. Centralt i sammanhanget är således att 
kvalitativt kunna karakterisera kostfibrernas egenskaper med adekvata och 
känsliga analysmetodiker. Ett annat viktigt område gäller utveckling av 
skonsamma värmebehandlingsprocesser med syfte att minska bildning av sk 
Maillardreaktionsprodukter, ämnen som har visat sig ha potentiellt 
inflammations-stimulerande effekter. I arbetet ingår även framtagning av 
prototyplivsmedel och kemisk karakterisering av näringsämnen och andra 
naturliga eller processinducerade livsmedelskomponenter. Då vi i framtiden 
kommer att gå mot alltmer individualiserade näringsrekommendationer är 
det ytterst angeläget att kontinuerligt bedriva ett utvecklingsarbete inom 
området. I processen för framställning av livsmedel med specifika 
hälsoeffekter kommer vi att behöva avancerade kvalitativa analystekniker, 
som masspektrometri (GC-MS och LC-MS), MALDI-TOF och NMR, för 
att hålla oss i framkanten av utvecklingen. Avsikten är att utveckla de senare 
metodikerna på befintlig apparatur vid enheten (GC-MS och LC-MS-MS) 
eller i samarbete med andra forskare vid LTH/LU (t ex NMR och MALDI-
TOF). MALDI-TOF utgör en gemensam apparatur för det s.k. biohuset på 
Kemicentrum, där vi är lokaliserade, och används för närvarande framför 
allt för analys av protein men för vår del är det av stort intresse att också 
utveckla kunskaperna kring kolhydratanalys med detta instrument. Med 
denna teknik kan t ex kedjelängdsfördelning bestämmas snabbare och mer 
detaljerat. Ett annat mer eller mindre outforskat område som även har 
föreslagits ha gynnsamma fysiologiska effekter genom sin antioxidativa 
kapacitet är de polyfenoler som sitter bundna till kostfibrerna, s.k. ”dietary 
fibre co-passengers”. För detta krävs både analytisk kunskap och kännedom 
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om mikrofloran i tarmen, varav det senare är ett annat nyckelområde vid 
enheten.   
  
 
Finansieringsplaner 
Post.doc förväntas undervisa cirka 20% av sin tid, dvs anställningen 
kommer även att finansieras via grundutbildningsanslag, samt med externa 
medel.   
 
 
 
Lund som ovan 
 
Margareta Nyman, professor 
Enhetschef, Industriell Näringslära och Livsmedelskemi 
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Introduction 
 
Food Hygiene is a graduate discipline at the Department of Food Technology, Engineering 
and Nutrition. Hygiene is the science dealing with preservation of health, and with food as a 
prefix the discipline is about food associated factors that either can harm or can protect human 
health. Thus, food hygiene is dualistic in the sense that the discipline includes both the issue 
of protecting food from agents, or procedures, harmful to the health of body and mind, and the 
issue of designing food that actively can contribute to maintanence of good health. The group 
of Food Hygiene carry on research aiming at both food safety and health-promotion through 
food. The former can at present be exemplified by research about the pathogenic potential of 
the bacterial family Enterobacteriaceae with Escherichia coli as an example of a frequently 
occurring species with adverse potential. The research about health-promoting food can be 
exemplified with probiotics (living microorganisms that provide health beneficial effects after 
consumption), and how probiotics in interplay with different food ingredients and with the 
gastro-intestinal microbiota can up-grade health status of the consumer and prevent future 
diseases.  
 

Research and teaching in Food Hygiene at the Faculty of Engineering is kept up by two 
professorships, but the holders of these positions are both approaching retirement within the 
next five years. At the same time, new requirements on expertise and knowledge have been 
added to the discipline, i.e. about detailed biological mechanisms of food associated agents 
with adverse and beneficial effects and an ethical attitude towards food and food production. 
In practice, the former means a deeper insight in intervention-trials in vivo, and in biological 
markers for health and ill-health. 
 

 

Strategic value 
 
Food Hygiene is closely linked to food production and food control. The concept as such is 
deeply rooted in the public mind, and by the authorities regarded as an absolute necessity in 
the commercial handling of food. Academically at LTH, Food Hygiene can be seen as an 
interface between the disciplines Nutrition and Food Technology/Engineering. Food Hygiene 
adds a positive value to food. Food Hygiene is a guarantor for safety, ethical fairness and 
health. Swedish food production is to an increasing degree focused towards these traits, i.e. 
safety (e.g. food free from pathogens, toxins and carcinogenic constituents), ethical fairness 
(e.g. al-halal declared beef should not be mixed with pork) and health-promotion (e.g. 
functional food and disease-prevention through active food ingredients). Thus, the discipline 
Food Hygiene is an increasingly important link in food education and research.  
 
 
Potential 
 
The graduate discipline Food Hygiene, in its present form, has proved academic and societal 
utility through the years: 
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 In dialogue with the food industry and based on pioneer research, the group blow the whistle 
for the treat of antibiotic resistance spread via food associated bacteria. The alarm raised a 
storm in the public debate in both Sweden and Denmark. Time has proved the relevance of 
the warning.  
 
In close cooperation with researches in the Medical Faculty (LU), the group of Food Hygiene 
made a breakthrough in the probiotic research which led to several, internationally marketed 
health promoting food products, and the formation of the public company Probi AB (Lund).  
 
In collaboration with researches at the Division of Applied Nutrition and Food Chemistry the 
group contributed to the start and organization of Anti Diabetic Food Centre (AFC).  
 
In cooperation with Horticulture at SLU (Alnarp), the group contributed to an application 
“Safe salad” that this year was granted 16 million SEK by Formas. Thus, the discipline Food 
Hygiene obviously has an important strategic position in food science and innovation. 
 
 
Relation to education 
 
Food Hygiene is needed in food-related university education at all levels. At present, the 
group is in charge of one advanced course labelled “Probiotics” (7.5 credits) and the group 
includes two PhD students and two post docs. Next term the group will, in close cooperation 
with teachers at the Division of Food Technology, teach food hygiene in Mozambique  within 
a SIDA-supported framework for research and higher education. An intention of the group is 
to extend the supply of offered PhD-courses in Food Hygiene. 
 
 
Funding 
 
The remaining costs for salary and activities connected to the position will be covered by 
fundings from Formas and SIDA.  
 



 

Optimization of chemical processes  

for flexible and robust production and production changes  

- 
A Post-doc proposal 

 

Department of Chemical Engineering, Lund University 

Summary 

Process Industry Centre at LU, PICLU, has successful research with fruitful collaboration 

with international process industry within the area of process optimization. Making advanced 

optimization theory and efficient computer tools available for the process industry and their 

suppliers is of national interest and the industry has shown increasing interest to be part of 

industrial based interdisciplinary research projects, manifested in PICLU and in the new SIO 

application Process Industrial IT and Automation to VINNOVA. This is a proposal for a post-

doc in the area of process optimization with emphasis on flexibility and robustness. 

Introduction 

Flexibility and fast response on customer demands is one of the major drivers in process 

industry. Swedish chemical industry has succeeded in using its competence and processing 

knowledge to produce special products with high specifications but with small volumes. The 

result is processes with a set of products and lower availability compared with single product 

processes. The flexibility demand can be summarized in 

 Fast transitions to minimize production losses and to keep up the availability of the 

production site 

 Minimize off-specification production in order to produce products with the right 

quality 

 Efficient resource consumption during production transients 

These optimal solutions often become aggressive and unrobust for disturbances and model 

error. Therefore robust optimization becomes an important part in realistic test cases and 

industrial optimization studies.  

One example is a poly-ethylene process at Borealis that produces 18 different grades with 

production change almost every week. This flexibility on product quality in continuous 

production of many different products put high demand on the production planning and 

control and also on the processing equipment. A similar problem is to purify a 

biopharmaceutical in a chromatography column. A mixture of protein enters the purification 

step, which runs in batch mode. The amount of impurities is unknown and varies, still the 

product have to be within specifications without unnecessary losses of high valued product. 



 

Figure 1: left) Optimal grade changes in a continuous poly-ethylene process.  

right) Optimal purification of a biopharmaceutical protein in a chromatography column. 

Another example is operation of combined electrical and heat production power plants that do 

start-up and shut-downs twice a day, due to excess of power during the day caused by wind 

and sun based power production. A third example is drastic production changes, predicted or 

unpredicted. These disturbance based production changes are similar to the previous with the 

difference at they are unplanned and often unknown. The chain of decisions and production 

planning at major disturbances have to be done beforehand and based on minor detailed 

knowledge of the process state.  

Problem formulation of process optimization, both continuous and batch, is a mature part of 

chemical engineering science. New interesting issues are flexibility and robustness and their 

formulation, method modification and most of all industrial interpretation. These are ongoing 

research issues today.  

 

Strategic value 

The challenge is to develop operation procedures where flexible multi-product processes can 

compete with a continuous single-product process with respect to robust performance.  

Flexibility is an important issue in almost all branches of Swedish process industry. A 

research group at the Department of Chemical Engineering works with a set of industrial case 

studies from a number of companies in different branches, like  

 petro chemical industry, Borealis 

 special chemistry industry, Perstorp 

 biopharmaceutical production, Pfizer, Amgen and Novo Nordisk 

 special metal separation, K.A.Rasmussen 

 thermal energy production, Siemens 
 

All these industrial collaboration is performed within Process Industry Centre at Lund 

University, PICLU, a SSF and industry financed center, mainly engaging Chemical 

Engineering and Control Engineering at LTH. One of the main development platforms is 

based on the Modelica framework where Sweden has a leading role and VINNOVA has made 

important investments. Modelon is a SME company, off spring from LTH, that develops 

software and tools that will be used in the research.  

 

It is of major importance that the industrial and scientific activities continue to be same high 

level until now. The research described here interacts strongly with activities performed at 



Control Engineering. It is also in the same framework as the SIO application Process 

Industrial IT and Automation, PiiA, where PICLU is one of the leading actors. 

Potential 
Process optimization fall into the research area internationally called Process System 

Engineering, PSE. This research area is a very active field but due to the organization of the 

Swedish university there are no whole research groups in Sweden, except the activity within 

PICLU. Based on the process industry interest in production issues, manifested in PICLU and 

PiiA, this is an area of great potential, both nationally and internationally. Making advanced 

theory and methods usable and industrial relevant is of national interest. It also makes the 

research available in other research groups at the department and at LTH. 

Today there is already ongoing research collaboration with Control Engineering, but there are 

other strategic connections, like Production Economics, Logistics and Numerical 

Mathematics. 

Relation to education 
Today the department has one advanced course in Process Simulation in the fourth year. 

Knowledge, skill and attitude in the area of mathematical modelling, model calibration, 

numerical simulation and applied programming are of fundamental importance, see Figure 2. 

The course also briefly discusses problem formulation and method selection in process 

optimization. It will be natural to formally add research in the area of PSA in general and 

process optimization in specific in the relation to existing courses. 

 

Figure 2: The model-based methodology used in the Process Simulation course 

Funding 
There are currently a number of applications for funding in progress, the largest being the SIO 

application PiiA, which, if they are granted funding, could co-finance this post-doc proposal. 

However, the Department of Chemical Engineering finds this area of such strategic importance that if 

none of the applications in progress are granted funding or if the total funding will turn out to be too 

small, the plan is to co-finance this post-doc position using our own funds (myndighetskapital). 

 

 

Mattias Alveteg   Bernt Nilsson 

Head of department   Centre director PICLU 



Ansökan	  om	  LTHs	  ”2-‐årigt	  stöd	  till	  anställning	  av	  yngre	  forskare”	  
	  

Prof.	  Carl	  Borrebaeck	  
Prefekt,	  Institutionen	  för	  Immunteknologi	  

	  
1. Introduktion	  	  
	  
Vi	  människor	   i	   den	   industrialiserade	   delen	   av	   världen	   utsätts	   dagligen	   för	   icke	   naturligt	  
förekommande	   kemikalier,	   genom	   vår	   ökande	   konsumtion	   av	   kosmetika,	   rengörings-‐
produkter,	   hårfärg,	   solkrämer,	   flamskyddsmedel,	   bekämpningsmedel,	   tungmetaller	   osv.	  
Tyvärr	   har	   många	   kemikalier	   negativa	   effekter	   på	   vår	   hälsa,	   vilket	   kan	   leda	   till	   bl.a.	  
överkänslighet.	   Ny	   kemikalie-‐lagstiftning	   kräver	   att	   alla	   kemikalier	   som	   används	   i	   stor	  
skala	   (>30000	   st)	   inom	  EU	   testas	   för	   deras	   hälsopåverkande	   effekter,	   vilket	   i	   dag	   utförs	  
med	  djurförsök.	  Samtidigt	  trädde	  en	  ny	  lag	  i	  kraft	  i	  mars	  2013,	  som	  kräver	  att	  kemikalier	  
som	  används	  i	  kosmetiska	  produkter	  testas	  med	  alternativa,	  ej	  djurbaserade,	  tester.	  Detta	  
innebär	  att	  behovet	  för	  alternativa,	  in	  vitro	  baserade	  testmetoder	  är	  akut.	  	  
	  
Under	   de	   senaste	   8	   åren	   har	   en	   forskargrupp	   på	   institutionen,	   ledd	   av	   lektor	   Malin	  
Lindstedt,	  arbetat	  framgångsrikt	  med	  utveckling	  av	  en	  cell-‐baserad	  assay	  som	  kallas	  GARD,	  
Genomic	  Allergen	  Rapid	  Detection,	   som	  är	  designad	   för	  att	   identifiera	  kemikalier	  som	  kan	  
inducera	  överkänslighet	  och	  därmed	  ersätta	  de	  djur-‐baserade	  tester	  som	  har	  använts	  fram	  
tills	   idag.	   GARD	   bygger	   på	   en	   prediktiv	   genomisk	   biomarkörsignatur	   som	   identifierats	  
m.h.a	  genomanalyser	  av	  en	  myeloid	  cell	   linje	  efter	  stimulering	  med	  kemikalier	  med	  känd	  
förmåga	   att	   inducera	   överkänslighet.	   Biomarkörerna	   i	   den	   här	   prediktiva	   signaturen	   är	  
associerade	   med	   de	   immunologiska	   mekanismer	   som	   leder	   till	   sensibilisering,	   och	   är	  
därför	  differentiellt	  reglerade	  beroende	  på	  om	  cellerna	  stimuleras	  med	  allergena	  eller	  icke-‐
allergena	   substanser.	   Testdesignens	   flexibilitet	   och	   breda	   tillämpbarhet	   gör	   att	   det	   finns	  
tydliga	   breddnings-‐	   och	   utvecklingsmöjligheter.	   Det	   avses	   bl.a.	   att	   i)	   komplettera	  
nuvarande	   plattform	  med	   high-‐throughput	   teknologier,	   ii)	   initiera	   formell	   prevalidering,	  
iii)	   utvärdera	   potential	   av	   att	   integrera	   testet	  med	   andra	   in	   vitro-‐metoder,	   iv)	   applicera	  
testet	   med	   avseende	   på	   andra	   parametrar	   såsom	   irritation	   och	   cancerframkallande	  
förmåga,	  v)	  koppla	  potens	  till	  unika	  signaleringsvägar	  osv.	  	  
	  
Ämnet	  inom	  cellulär	  immunteknologi	  inkluderar	  avancerad	  bioinformatik,	  steril	  cellodling,	  
immunbiologi	   och	   biomarköridentifiering,	   vilket	   är	   kompetenser	   som	   forskargruppen	  
besitter.	   Institutionen	   har	   en	   omfattande	   teknologibas	   för	   att	   kunna	   angripa	   frågor	  
kopplade	  till	  projektet,	  bl.a.	  genom	  resurs	  centret	  SCIBLU	  -‐	  Swegene	  Centre	  for	  Integrative	  
Biology	  och	  en	  välutrustad	  flödescytometrienhet,	  samt	  ett	  	  stort	  skyddsklass	  II	  laboratorie	  
(>70	  kvm)	  för	  sterilt	  cellodlingarbete.	  
	  



2. Strategiskt	  viktigt	  område	  för	  LTH	  och	  för	  institutionen	  
	  
Projektet	  förväntas	  generera	  en	  state-‐of-‐the-‐art	  test	  strategi	  för	  analys	  av	  sensibiliserande	  
förmåga	   in	   vitro,	   som	   har	   potential	   att	   ersätta	   dagens	   djurförsök.	   Projektet	   har	   varit	  
mycket	   framgångsrikt	   hittills.	   Vi	   har	   bl.a	   kunnat	   påvisa	   en	   hög	   prediktiv	   träffsäkerhet,	  
jämfört	  med	  både	  existerande	  djurmodeller	  och	  alternativa	  tester	  under	  utveckling,	  vilket	  
lett	   till	   att	   det	   är	   ett	   av	   få	   tester	   som	   Cosmetic	   Europe	   (organisation	   som	   företräder	  
kosmetikaindustrin)	   rekommenderar	   för	   fortsatt	   utveckling	   och	   stöd	   av.	   Vi	   har	   även	  
utvecklat	   testet	   för	   prediktion	   av	   kemikalier	   som	   orsakar	   både	   kontaktallergi	   och	  
respiratorisk	  allergi,	  något	  som	  inget	  annat	   test	  kan	   idag.	  Slutligen,	  kemikaliers	  påverkan	  
på	  vårt	  immunförsvar	  och	  utveckling	  av	  sjukdomar	  till	  följd	  av	  detta,	  sk	  immuntoxikologi,	  är	  
i	  sig	  ett	  forskningsfält	  som	  kommer	  att	  expandera	  i	  framtiden.	  Avsikten	  är	  att	  kandidaten,	  
för	   vilken	   ansökan	   avser,	   ska	   verka	   i	   en	   central	   funktion	   för	   fortsatt	   utveckling	   av	  
alternativa	   test	   metoder,	   både	   med	   basala	   mekanistiska	   problem	   rörande	   allergeners	  
effekter	   på	   cell	   signalering	   och	   med	   applikationsnära	   frågeställningar.	   Forskargruppens	  
kunskap	   inom	   området	   är	   av	   central	   betydelse	   för	   projektens	   framåtskridande	   och	  
kommer	  att	  leda	  till	  att	  investerade	  medel	  av	  LTH	  utnyttjas	  på	  ett	  optimalt	  sätt.	  	  	  
	  
3. Potential	  

	  	  
Det	  finns	  en	  stark	  potential	   för	  att	  utveckling	  av	  alternativa	  metoder	  för	  att	  mäta,	  reglera	  
och	   förhindra	   kemikaliers	   negativa	   påverkan	   på	   vår	   hälsa	   kan	   växa	   till	   ett	   eget	  
forskningsområde	   på	   LTH.	   Projektet	   initierades	   inom	   ett	   stort	   EU	   samarbete	   (Sens-‐it-‐iv)	  
inom	  sjätte	  ramprogrammet	  (2005-‐2010)	  där	  28	  grupper	  samverkade	  med	  målsättningen	  
att	   utveckla	   alternativ	   till	   djurförsök	   inom	   allergiområdet.	   Projektets	   framgång	   och	   vår	  
synlighet	   har	   bl.a.	   lett	   till	   att	   cell	   laboratoriet	   på	   Avdelningen	   för	   Immunteknologi	  
nominerats	   av	   European	  Union	   Reference	   Laboratory	   for	   Alternatives	   to	   Animal	   Testing	  
(EURL	   ECVAM)	   som	   en	   framtida	   certifierad	   testfacilitet	   för	   europeiska	  
valideringsprocesser.	   Lagstiftning	   (REACH)	   som	   kräver	   utvärdering	   av	   hälsopåverkande	  
effekter	   av	   kemikalier	   och	   akut	   behov	   av	   alternativa,	   in	   vitro-‐baserade	   testsystem	   inom	  
kosmetikaindustrin	   leder	   till	   att	   det,	   inom	   en	   väldigt	   snar	   framtid,	   kommer	   att	   krävas	  
referenslaboratorier	  och	  kompetens	  för	  utvärdering	  av	  alternativa	  test.	  Således,	  vår	  unika	  
position,	  laboratoriets	  centrala	  roll	  som	  test	  facilitet	  och	  projektets	  högkvalitativa	  resultat	  
gör	  området	  till	  ett	  mycket	  viktigt	  strategiskt	  forskningfält	  för	  både	  institutionen	  och	  LTH.	  
	  
Från	  EU-‐samarbetet	  Sens-‐it-‐iv	   finns	  ett	  exklusivt	  nätverk	  av	  representanter	   från	   industri,	  
akademi	  och	  organisationer	  som	  arbetar	  med	  alternativa	  metoder	  redan	  etablerat.	  Vi	  har	  
pågående	   samarbete	   med	   flertalet	   akademiska	   grupper,	   samt	   företag	   från	  
kosmetikaindustri,	   som	  arbetar	  med	  assay-‐utveckling.	  Vi	  har	  även	  etablerat	  kontakt	  med	  
the	   EURL	   ECVAM	   som	   ansvarar	   för	   de	   vetenskapliga	   och	   regulatoriska	  



valideringsprocesser	  som	  EU	  lagstiftat	  om,	  samt	   	  Organisation	  for	  Economic	  Co-‐operation	  
and	   Development	   (OECD)	   som	   informerar	   om	   de	   testmetoder	   som	   är	   accepterade.	  
Liknande	  testutveckling	  pågår	  även	  utanför	  EU,	  i	  framför	  allt	  Brasilien,	  Japan,	  Kanada	  och	  
USA,	   och	   vi	   har	   kontakt	  med	   flertalet	   organisationer	   och	   grupperingar	   som	   arbetar	  med	  
toxikologiska	  tester	  och	  som	  visat	  intresse	  för	  vidare	  utveckling	  av	  GARD,	  vilket	  även	  från	  
ett	  internationellt	  perspektiv	  ger	  ett	  optimalt	  utgångsläge	  för	  fortsatta	  studier.	  	  
	  
4. Koppling	  till	  utbildning	  	  

	  
Projektet	  är	  av	  stor	  relevans	  för	  både	  grund-‐	  och	  avancerad	  nivå.	  Ämnet,	  bl.a	  xenobiotika-‐
inducerade	   mekanismer,	   undervisas	   sedan	   2	   år	   på	   Toxikologikursen	   BIOR21,	   15	   hp	  
(kursansvarig	   Stina	   Oredsson).	   Hypersensitivitet	   mot	   både	   kemikalier	   och	   protein	  
behandlas	  också	  i	  Immunteknologi	  KIM015,	  7.5	  hp	  (kursanvarig	  Malin	  Lindstedt).	  Ämnets	  
aktualitet	  och	  relevans	  för	  vår	  hälsa	  gör	  att	  det	  finns	  uttalat	  behov	  av	  kunskap	  inom	  cell-‐
baserade	   assays	   och	   cellulära	   och	  molekylära	  mekanismer	   inom	   sensibilisering.	   Det	   har	  
således	   potential	   att	   utvecklas	   till	   ett	   eget	   kursmoment	   inom	   LTH.	   Flertalet	  
forskarstuderade	   varit	   engagerade	   i	   projektet	   (Kristina	   Larsson,	   disp	   2007;	   Kristina	  
Lundberg,	  disp	  2009;	  Henrik	  Johansson,	  2008-‐,	  Frida	  Rydnert,	  2011-‐)	  vilket	  lett	  till	  många	  
internationella	   publikationer.	   Henrik	   Johansson	   avlägger	   sin	   doktorsexamen	   vid	  
Institutionen	   för	   Immunteknologi	   den	   5	   Juni	   2013	   med	   Prof.	   Dr.	   Stefan	   Martin	   från	  
Freiburg	  University	  som	  fakultetsopponent.	  Avhandlingstiteln	  är	  “GARD	  –	  Genomic	  Allergen	  
Rapid	   Detection.	   A	   Testing	   Strategy	   for	   Assessment	   of	   Chemical	   Sensitizers”.	   Henriks	  
avhandling	   bygger	   på	   fem	   vetenskapliga	   artiklar	   där	   han	   beskriver	   testet,	   dess	  
tillämpningar	   och	   funktionalitet,	   validering	   samt	   en	   beskrivning	   av	   mekanismer	  
involverade	  vid	  aktivering	  av	  celler	  av	  allergiframkallande	  ämnen.	  Inom	  projektet	  har	  även	  
flertalet	   studenter	   gjort	   projektkurser,	   bla.	   Individuell	   studieperiod	   och	   examensarbete	  
(ISEX)	  för	  medicinarstudenter,	  samt	  examensarbete	  inom	  civilingenjörsprogrammet.	  	  
	  
5. Finansiering	  
	  
Kandidaten	   kommer	   att	   verka	   i	   en	   forskargrupp	   ledd	   av	   lektor/docent	   Malin	   Lindstedt.	  
Kompletterande	   finansiering	   och	   resurser	   finns	   tillgängliga	   genom	  ett	   projektanslag	   från	  
Formas,	   dnr	   2011-‐1418,	   7.08	   Mkr,	   med	   titeln	   ”A	   novel	   testing	   strategy	   for	   assessing	  
sensitizing	  capacity	  of	  chemicals	  and	  proteins”,	  projekttid	  2012-‐2015.	  	  
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Högupplöst	  Proteinkvantifiering	  med	  hjälp	  av	  RNA-‐sekvensering	  

Prof	  Carl	  Borrebaeck	  
Prefekt	  Institutionen	  för	  Immunteknologi	  

	  
	  
Introduktion	  
	  
Storskaliga	  mätningar	   av	  DNA,	  RNA	  och	  proteiner,	   så	   kallade	   omik-‐tekniker,	   	   har	   haft	  
stort	   genomslag	  på	  biologisk	   forskning	  under	   senare	  år.	  Proteomik,	  mätningen	  av	  alla	  
olika	   proteiner,	   	   är	   en	   mycket	   lovande	   teknik	   för	   bland	   annat	   biomarkörupptäckt,	  
eftersom	  proteinerna	   i	  deras	  olika	   former	  avgör	  vad	  som	  händer	   i	  en	  cell.	   I	  många	  fall	  
har	   olika	   varianter	   av	   samma	   protein	   helt	   olika	   funktion,	   och	   därför	   vill	   man	   mäta	  
mängden	  av	  de	  olika	   varianterna.	  De	   senaste	   åren	  har	  masspektrometri	   (MS)-‐baserad	  
proteomik	  mognat	   och	   kvantitativa	   jämförelser	   är	   möjliga.	   Tyvärr	   är	   dock	   resultaten	  
inte	  konklusiva	  när	  det	  gäller	  vilka	  och	  hur	  mycket	  av	  de	  olika	  proteinvarianterna	  som	  
uttrycks.	   Till	   viss	   del	   beror	   detta	   på	   att	   man	   är	   beroende	   av	   att	   ha	   den	   aktuella	  
organismens	   exakta	   proteinsekvenser	   i	   en	   databas	   och	   delvis	   på	   begränsningar	   i	  
tekniken.	   Parallellt	   har	   nya	   tekniker	   för	   storskalig	   DNA-‐sekvensering	   (Nästa	  
Generations	  Sekvensering,	  NGS)	  på	  senare	  år	  utvecklats	  enormt	  och	  gör	  det	  nu	  möjligt	  
att	  relativt	  billigt	  sekvensera	  de	  gener	  som	  uttrycks	  med	  hjälp	  av	  RNA-‐sekvensering.	  Det	  
blir	  därför	  nu	  möjligt	  att	  detektera	  små	  avvikelser	  i	  gener	  och	  olika	  splice-‐varianter	  på	  
RNA-‐nivå.	   Genom	   att	   utnyttja	   RNA-‐mätningarna	   som	   grund	   för	   proteinmätningar	  
öppnar	  sig	  helt	  nya	  möjligheter	  för	  bättre	  upplöst	  proteinkvantifiering.	  Detta	  är	  ett	  dock	  
ett	  nytt	  forskningsfält,	  men	  med	  stor	  potential.	  För	  att	  tolka	  data	  på	  bästa	  sätt	  krävs	  en	  
hel	  del	  metodutveckling,	  och	  samarbete	  mellan	  olika	  discipliner.	  Förslaget	  är	  därför	  att	  
på	  Institutionen	  för	  Immunteknologi	  inrätta	  en	  postdoktortjänst	  med	  inriktning	  på	  MS-‐
baserad	   proteinkvantifiering	  med	   hjälp	   av	   RNA-‐sekvensering,	   där	   fokus	   ligger	   på	   den	  
bioinformatiska	  datahanteringen.	  	  
	  
	  
Strategiskt	  värde	  
	  
Nästa	   generations	   sekvensering	   (NGS)	   har	   revolutionerat	   livsvetenskaperna	   och	  
medicinsk	   forskning,	  och	  det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  LTH	  kan	  tillhandahålla	  kunskap	  på	  
området	  i	  sina	  utbildningar	  med	  medicinsk	  och	  biologisk	  inriktning.	  Proteomik	  och	  NGS	  
är	  också	  områden	  där	  den	  matematiska	  skolningen	   från	   ingenjörsutbildningarna	  är	  en	  
bra	  grund,	  framförallt	  för	  dataanalysen.	  
	  	  
LTH	  har	  flera	  utbildningar	  och	  forskningsprojekt	  med	  inriktning	  mot	  medicin/bioteknik	  
och	  för	  att	  behålla	  konkurrenskraften	  måste	  dessa	  vara	  uppdaterade	  när	  det	  gäller	  nästa	  
generations	   omik	   som	   avancerar	   snabbt	   internationellt.	   SCILIFE	   lab	   i	   Stockholm	   och	  
Uppsala	  satsar	  stort	  både	  på	  utrustning	  och	  informatisk	  stöd/utveckling	  inom	  området,	  
och	   det	   är	   essentiellt	   att	   också	   LTH	   bygger	   kompetens,	   och	   vidare	   att	   det	   reflekteras	  
även	   inom	   grundutbildningen.	   Inom	   NGS	   kommer	   SCILIFE	   och	   kommersiella	   aktörer	  
tillhandahålla	  möjligheter	  at	  utföra	  experimenten,	  men	  vi	  behöver	  lokal	  kompetens	  för	  
att	  kunna	  behandla	  data	  och	  applicera	  metoderna	  i	  lokala	  forskningsprojekt.	  	  
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När	  det	  gäller	  proteomik	  har	  vi	  experimentella	  plattformar	  i	  Lund,	  och	  vi	  har	  byggt	  upp	  
en	  spetskompetens	  för	  databehandling	  kring	  proteomikexperiment	  på	  Institutionen	  för	  
Immunteknologi.	   Vi	   behöver	   dock	   bredda	   och	   fördjupa	   den	   bioinformatiska	  
utvecklingen	   för	   att	   fortsättningsvis	   ligga	   i	   forskningsframkanten,	   och	   här	   ingår	   även	  	  
inkorporering	   av	   NGS	   i	   plattformen.	   Generellt	   är	   dataanalys	   en	   flaskhals	   i	  
proteomikexperiment,	   och	   institutionen	   behöver	   en	   mer	   omfattande	   bioinformatik-‐
kompetens	  för	  att	  kunna	  analysera	  data	  från	  omik-‐projekt	  på	  bästa	  sätt.	  	  
	  
	  
Potential	  
	  
Ämnet	   anknyter	   naturligt	   till	   befintlig	   forskning	   på	   avdelningen	   på	   Immunteknologi,	  
men	  utgör	  en	  ny	   inriktning.	  Vi	   ligger	   långt	   fram	   i	  utvecklingen	  av	  nya	  bioinformatiska	  
metoder	  för	  analys	  av	  proteomikdata,	  och	  ser	  nu	  nya	  utvecklingsmöjligheter	  öppna	  sig	  
med	  de	  nya	   teknikerna.	   	  För	   framgång	  krävs	   tvärvetenskapligt	  arbete,	  med	  biologiska,	  
matematiska	   och	   datavetenskapliga	   delar,	   och	   detta	   bör	   dessutom	   främja	   nya	  
samarbeten	   inom	   LTH.	   På	   institutionen	   genomför	   vi	   många	   proteomikprojekt,	   men	   i	  
nuläget	  utnyttjar	  vi	   inte	  genererad	  data	  till	   fullo.	  För	  detta	  behövs	  nya	  bioinformatiska	  
metoder,	  och	  genom	  att	   integrera	  NGS	  har	  vi	  möjlighet	  att	  bättre	  tolka	  proteomikdata.	  
NGS	  i	  kombination	  med	  proteomik	  är	  ett	  nytt	  forskningsfält	  med	  stor	  potential,	  och	  det	  
kan	  appliceras	  i	  många	  olika	  befintliga	  och	  nya	  biologiska	  och	  medicinska	  projekt.	  	  
	  
	  
Koppling	  till	  grundutbildningen	  
	  
För	  närvarande	   saknas	  kurser	   i	  NGS	  och	  proteomik	  på	   grundnivå	  på	  LTH,	  men	  det	   är	  
önskvärt	   att	   antingen	   inrätta	   ny	   kurs,	   eller	   lägga	   in	   omik-‐element	   på	   kurser	   inom	  
bioteknik,	   teknisk	  matematik	  och	  medicinsk	   teknik.	   Inom	  doktorandutbildningen	   finns	  
forskningsprojekt	  och	  flera	  kurser	  med	  koppling	  till	  ämnet,	  men	  de	  befintliga	  kurserna	  
kan	   fördjupas	   och	   förnyas	   med	   hjälp	   av	   den	   nya	   tjänsten.	   På	   kort	   sikt	   kommer	  
doktorandkurserna	  Quantitative	  Proteomics	  I	  och	  II	  att	  vidareutvecklas	  och	  uppdateras	  
med	  hjälp	  av	  det	  nya	  ämnet.	  I	  kombination	  med	  befintlig	  kompetens	  på	  avdelningen	  på	  
Immunteknologi	   finns	   potential	   att	   inrätta	   ny	   kurs	   på	   avancerad	   nivå	   inom	   omik-‐
området.	  
	  
	  
Finansiering	  
	  
Kandidaten	   kommer	   att	   verka	   i	   en	   forskargrupp	   ledd	   av	   lektor/docent	   Fredrik	  
Levander.	   Tjänsten	   är	   tänkt	   som	   en	   tvåårig	   postdoktortjänst,	   och	   det	   tvååriga	   stödet	  
kommer	   att	   användas	   för	   delfinansiering	   av	   lön.	   Materialkostnader	   och	   resterande	  
lönekostnader	   kommer	   finansieras	  med	   hjälp	   av	   externa	   anslag	   i	   projekt	   där	   tjänsten	  
kommer	  till	  nytta.	  Projekt	  som	  i	  nuläget	  kan	  komma	  att	  belastas	  är	  MISTRA	  Biotech,	  SSF	  
bladmögel	   och	   CREATE	   Health.	   En	   mindre	   del	   av	   tjänsten	   (<10%)	   kommer	   att	  
finansieras	  genom	  undervisning.	  
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Donationskampanj inför universitetets 350-årsjubileum 
 
Nu är det dags att fylla vår donationskampanj med innehåll! Vi behöver er hjälp 
med att få fram de prioriteringar LU ska hitta finansiering till. Förbered er genom 
att läsa igenom detta dokument. Identifiera därefter fakultetens prioriterade projekt. 
Vi kommer att följa upp med ett möte med dig som är dekan eller motsvarande 
under våren. 

Sammanfattning 

 En donationskampanj bedrivs i samband med LU:s 350-års jubileum 
 Temat för kampanjen är ”Lunds universitet - För en bättre värld” 
 Under första kvartalet 2013 presenterar Donatorrelationer/Development 

Office (DO) jubileumskampanjen på ett fakultetsledningsmöte 
 Varje fakultet utser en ansvarig för kontakten med DO 
 Fakulteterna identifierar 2-4 prioriterade projekt 
 Vid ett uppföljande möte mellan DO och fakultetsledning under våren 

2013 diskuteras de prioriterade projekten och det kommande 
kampanjarbetet 

 De prioriterade projekt som bedöms vara mest lämpade att exponeras på 
kampanjwebb och i kampanjbroschyr identifieras 

 Övriga prioriterade projekt kommer finnas med i den sammanlagda 
portföljen som DO arbetar med 
 

Syftet med en donationskampanj i samband med 350-års jubileum 
Lunds universitet står inför stora utmaningar de närmsta åren. Ska vi kunna 
konkurrera med de bästa universiteten i världen samt förbli ett internationellt 
universitet med en mångfald av idéer och kompetenser behöver vi bli bättre på att 
berätta vår historia och vad vi vill åstadkomma samt att attrahera externt och 
filantropiskt kapital till kommande satsningar. Det ger oss en frihet att förbättra 
vårt universitet och fullfölja vår vision: 

”Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor.” 

Jubileet är ett tillfälle att fokusera och kraftsamla kring och samtidigt skapa ett mer 
internationellt arbetssätt, samt höja universitetets förmåga att långsiktigt arbeta 
med filantropiska medel. 

För en bättre värld 
Temat för kampanjen är ”Lunds universitet - För en bättre värld”. Lund universitet 

2013-01-28 
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forskar och utbildar för en bättre värld. Våra kunskaper bidrar till att människor 
kan leva på ett sunt och hälsosamt sätt. Vi utbildar och forskar för en långsiktig och 
hållbar utveckling för människan, naturen och miljön. Vi verkar för ett samhälle 
som bygger på respekt, öppenhet och tolerans, fred och demokrati. Vi arbetar för 
att bygga ett välmående samhälle, både ekonomiskt och kulturellt. Vi bidrar till att 
lärande och utbildning ger oss fördjupande kunskaper om hur vi kan ta vårt ansvar 
för den värld vi lever i och leva ett liv med hög kvalitet nu och i kommande 
generationer. 

Detta är exempel på frågor och globala utmaningar där universitetet bedriver stark 
forskning och som samtidigt rör alla människor och därmed bjuder in till 
delaktighet och engagemang, allt för att skapa en bättre värld. 

Vad är en donationskampanj? 

 Ett arbetssätt för LU att kraftsamla för att attrahera filantropiskt kapital 
 Begränsad tid och ett uppsatt mål 
 Starkt budskap och ”storytelling” för att skapa engagemang 
 Ett antal prioriterade projekt lyfts fram men det är alla donationer som 

tillfaller LU som räknas in 
 Kampanjbroschyr och kampanjwebb är de fysiska uttrycken 
 Donationer och bidrag från privata stiftelser, individer, företag och icke 

vinstdrivande organisationer 
 

Tidplan och ramar 
Kampanjperioden sammanfaller med projektet för universitetets 350-årsjubileum, 
januari 2011 – februari 2018. Den inleds med en tyst fas med förberedelser, som 
vid en viss tidpunkt övergår i en publik fas då insamlingsmålet fastställs och 
kampanjen lanseras på bred front externt. Övergången till publik fas beräknas ske 
vid årsskiftet 2014-2015. 

Ett insamlingsmål för kampanjen ska fastställas i samband med att kampanjen 
övergår i en publik fas. I insamlingsmålet inräknas filantropiska medel som samlats 
in vid hela universitetet under kampanjperioden. Universitetet definierar 
filantropiska medel som gåvor, donationer och bidrag från privata stiftelser, 
företag, icke vinstdrivande organisationer och privatpersoner. Utförligare 
definitioner kommer att tas fram. Därutöver kommer kampanjen att följas upp 
internt enligt normala redovisnings- och bokföringsprinciper. 

Rektorsbeslut är fattat om att bedriva donationskampanjen och ramarna för denna 
(LS 2012/803). 

Aktiviteter 
Ett stort antal aktiviteter pågår redan och fler kommer att starta inom den närmsta 
tiden, se bilaga 1. En av dessa är att lansera en kampanjwebb. En lösenordsskyddad 
betaversion av kampanjwebben kommer att lanseras i januari 2013. 

En annan är att under första kvartalet 2013 presenterar Donatorrelationer/ 
Development Office (DO) jubileumskampanjen för varje fakultetsledning. Därefter 
identifierar fakulteten några prioriterade projekt, se nedan. Vid ett uppföljande 
möte mellan DO och fakultetsledningen är målet att vaska fram några prioriterade 
projekt, av vilka några kommer att exponeras i kampanjen. 

Fakultetens roll 

 Prioritering av projekt 
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 Utse kontaktperson gentemot Donatorrelationer/Development Office (DO) 
 Koordinering och vård av donatorrelationer 
 Gemensam intern kommunikation  
 Forskningsledare och fakultetsledning deltar aktivt i det praktiska arbetet 

med fundraising 
 Medfinansiering 
 Inventering av befintliga donationer 

 
Prioritering av projekt 
Fakulteten (dekan ansvarig) identifierar 2-4 projekt som är prioriterade. Ett urval 
av dessa projekt kommer att vara ”flaggskepp” i kampanjbroschyren och på 
webben. Under kampanjens gång kommer projekt att kunna läggas till och tas bort. 
Webben kommer att vara huvudkanal för kampanjen. 

Vid ett uppföljande möte mellan Donatorrelationer/Development Office (DO) och 
fakultetsledningen under våren 2013 är målet att vaska fram ett fåtal prioriterade 
projekt. Ur dessa kommer de som bedöms vara mest lämpade att exponeras på 
kampanjwebb och i kampanjbroschyr. Urvalsprocessen drivs av DO och förankras 
i Rektors ledningsråd.  

Ett prioriterat projekt bör: 

 adressera utmaningar som är viktiga för människor och planet 
 vara av långsiktigt intresse för fakulteten och LU 
 vara visionärt, gärna tvärvetenskapligt och ha en internationell prägel 
 vara en satsning inom ett område där LU är klassat som ”outstanding” eller 

världsledande, alternativt har potential att nå den nivån 
 vara förståeligt för en extern, icke akademisk målgrupp  
 vara i behov av finansiering på ca 10 mnkr -> 

 
Varje enskilt projekt ska till det uppföljande mötet med DO under våren beskrivas 
på ett kort sätt (max 2-3 A4-sidor) och besvara följande frågor:  

 Vilken/vilka globala utmaningar adresserar projektet?  
 Vad är det som behöver göras för att vi ska förstå, förklara, förbättra vår 

värld och människans villkor i förhållande till utmaningen? 
 Hur bidrar projektet till (delar av) lösningen?  
 Hur ska det komma människor och omvärld till godo? 
 Övergripande budget och tidplan 
 Vem är frontfigur och representerar projektet i donationsarbetet? 

 
De av fakulteterna prioriterade områden som inte exponeras på kampanjwebben 
finns med i den sammanlagda portföljen som DO arbetar med, och några av dem 
kan komma att lyftas fram i senare skede. Dessutom kan forskningsledare på eget 
initiativ skapa minikampanjer, vilka även dessa kommer att exponeras på webben.  

Övrigt 
Fakulteten utser en ansvarig för kontakten med DO. Denna person är DO:s ingång 
till fakulteten under kampanjperioden. En central roll för kontaktpersonen är att 
dela information för att LU ska kunna ha en professionell relation gentemot både 
presumtiva och befintliga donatorer. Löpande vård av donatorrelationer är A och O 
för en lyckad fundraising. DO har det övergripande ansvaret för att säkerställa att 
LU har en högkvalitativ donatorvård över tiden. Fakultetens kunskap om donatorn 
är väsentlig och en fungerande kommunikation mellan fakultet och DO är därför 
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central. Fakulteten och DO behöver arbeta gemensamt med den interna 
kommunikationen om kampanjen. 

För att ett område/projekt ska vara möjligt att exponera i kampanjen krävs att både 
fakultetsledning och forskningsledare arbetar aktivt tillsammans med DO. Detta 
gäller även efter genomförd donatorn, då donatorn bör få återkommande 
återkoppling. 

En donation kan medföra kostnader i form av medfinansiering, vilket fakulteten 
bör ha en strategi för hur man ska hantera. 

Utöver dessa framåtsyftande aktiviteter behöver en inventering av fakultetens 
befintliga donationer genomföras. Befintliga donatorer är de bästa ambassadörerna 
och de mest sannolika givarna. 
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Lunds universitet – För en bättre värld: tidplan och aktiviteter 
 
  Övergång till extern fas är flexibel 
 Tyst fas  beroende på utfall i förhållande till mål  Extern fas 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Start tyst fas 

 

 

Ca dec - > 65% 
av mål uppnått. 
 

Extern lansering 
med press & PR 

 

  
FIRA 28 jan 
2018 

Relationsbyggande         

Donationer        

Kampanjtema 
LU – För en 
bättre värld 

      

Kommunikation: 
intern och extern 

Kommunikation: 
Kampanjwebb 

Kommunikation: 
Kampanj-
broschyr 

 
    

Rådgivande 
kommittén 

 Kampanj-
kommitté 

 
    

Forska Lund Kampanjwebb       

Bygga team Rekrytera       

Definiera processer        

 Beräkningsmodell 
 Sätt 

insamlingsmål 
    

 Prioritering av 
projekt och intern 
förankring 
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Lunds universitet – För en bättre värld 
Tidplan och aktiviteter, fortsättning 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
USA: 
LUF bildas 

USA: 
Alumni & friends 
Webb 
Nyhetsbrev 

USA: 
Fler delstater 

     

  Internationella 
aktiviteter:  
UK, CH 

     

Evenemang: 
Stipendieceremoni 
Före-fest 

Evenemang: 
Alumni & friends 
Konserter 
Donationsevent i 
samarbete extern part

Evenemang: 
Vetenskapssalong 

 

    

 Samarbeten: 
Medicon Village 
Partnerskapet EHL 
Mats Paulssons 
stiftelse 

      

LU350 koordinering        
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