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Stort tema om medicinsk teknik
Allt du inte visste om vatten

På spaning i Taiwan
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Gränsöverskridande – väg till framgång

I LUNDS UNIVERSITETS och i Lunds Tekniska Högskolas

strategiska planer betonar vi vikten av gränsöverskridande verksamhet. Orsaken till detta är flera
• att utnyttja det breda universitetets resurser och kompetenser så bra som möjligt
• att utnyttja den breda tekniska högskolan så bra som
möjligt
• nya insikter och uppfinningar uppstår ofta i gränslandet
mellan olika discipliner
• man tvingas tänka ”out of the box”
• flera olika branscher har sett att arbete i blandade grupper är framgångsrikt. Om deltagarna i gruppen har olika
bakgrund och utbildning tvingas de förklara för varandra
på ett annat sätt än vad de är vana vid. Sett ur ett annat
perspektiv blir frågorna kreativa och svaren kräver ett annorlunda tänkande.
Man skall dock komma ihåg att framgångsrikt gränsöverskridande bygger på att de enskilda disciplinerna är starka. För
att stimulera gränsöverskridande arbetar vi bland annat med
forskningsportaler. Inom dessa möts flera forskargrupper från

olika institutioner och ibland från olika fakulteter. Inom ramen
för en forskningsportal kan seminarier och forskarmöten arrangeras. Det är möten och informationsutbyte som kan ge
idéer till nya spännande forskningsansatser. Det är ju inte
minst viktigt för LTH eftersom vår forskningsfinansiering bygger mycket på att vi kan erbjuda attraktiva forskningsförslag
som tilltalar våra finansiärer.
Några av våra starkaste forskargrupper är gränsöverskridande. De tar avstamp i starka inomvetenskapliga forskningsmiljöer, som tillsammans skapar synergier. Idealt skall ett plus
ett bli mer än två. Medicinsk teknik är ett sådant område.
Det är intressant att notera att vi vid LTH forskar tillsammans
med medicinska fakulteten inom flera medicinska områden,
t.ex. cancer, diabetes, stamceller, neurovetenskap, medicinsk
signalbehandling och medicinsk bildbehandling.
Sedan lång tid finns det också en samverkan mellan
ekonomi och teknik. Samarbete mellan naturvetenskap och
teknik är tämligen självklar. Allt fler samarbeten uppstår när
det gäller att arbeta för ett hållbart samhälle där sociala
aspekter måste integreras med tekniska och ekonomiska aspekter. ”Open innovation” utnyttjar samma sak. När det nya
forskningsinstitutet för mobil kommunikation kommer igång
finns det åtskilliga möjligheter att skapa helt nya områden.
Vi brukar definiera oss som ”the comprehensive faculty
within a comprehensive university”. Vår ambition är att ur
denna bredd skapa spetskompetens. Spetsen kan uppstå
både inomvetenskapligt och i gränslandet mellan olika vetenskaper. Enligt Lunds universitets devis är vi ”beredd till
bådadera” – ”Ad utrumque”

ANDERS AXELSSON – REKTOR LTH
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En medicinteknisk historia
Teknik och medicin har ofta gått hand i hand i Lund.
Det var här som Hellmuth Hertz hjälpte hjärtläkaren Inge Edler att
lösa ett problem. Resultatet blev det medicinska ultraljudet. I Lund
skapades också den konstgjorda njuren och det la grunden till företaget Gambro. Så där har det fortsatt i mängder av projekt och gör så
än. LTH hade ett samarbetsavtal med AstraZeneca så länge de fanns
i staden. Idag är företagets övergivna lokaler på väg att fyllas med
cancerforskare inom och utom universitetet.
Men tyvärr är den här bilden av framstående medicinteknik inte så
tydlig utanför Lund. Inte ens bland forskningsfinansiärerna, om man
får tro Thomas Laurell, en av de professorer som intervjuas i detta
nummer. Med ett temanummer om medicin och teknik i samarbete
hoppas LTH-nytt kunna råda någon bot på denna brist.
Vi berättar om dagens satsningar mot cancer på nya Medicon Village med utnyttjande av olika metoder att avbilda kroppens inre, bland
annat ultraljud, eltekniker som lyssnar på signaler från vårt hjärta, hållfasthetsforskare som studerar benbrott, kemister som skapar läkemedel
mot fibros, hur lasern används medicinskt och även hur man om några
år tar Max IV i bruk för att avbilda vävnader med en slags superröntgen
(synkrotronljus).
Självfallet ger dessa reportage långtifrån hela bilden, bara exempel på de samarbeten som finns mellan läkare och ingenjörer, mellan
medicin och teknik.
LTH-nytt har ett syskon på webben, missa inte det. Varför det, om
du nu läser denna tidning? Jo, för att på webben måste texterna inte
bantas lika hårt för att få plats och på webben kan man publicera
filmsnuttar och fler bilder eller översätta mer av innehållet till engelska.
Alltså finns det en del överraskningar att hitta på www.lth.se/lthnytt
Bland annat hela temat om medicinsk teknik i engelsk översättning, ett
innehåll vi tvingats förkorta i tidningen.

Innehåll
En medicin-teknisk historia...................................... 3
På spaning i Taiwan efter nya samarbeten............. 4
Trångboddhet och utmaningar............................... 5
Hellmuth Hertz - Det medicinska ultraljudet......... 6
Framtidens ultraljud får allt fler uppgifter............. 7
Mönsterigenkänning hittade ny cancerform......... 8
Genovis får nytt stöd................................................ 8
Thomas ljudmetoder sorterar ut cancercellerna.... 9
Saras antikroppar hittar farliga lymfomceller.......11
Ny institution skapas...............................................12
Hanna forskar på benstyrka....................................13
Immunförsvarets dirigenter....................................14
Infrarött ljus skapar kontrast..................................14
Se in i levande vävnad med MAX IV...................... 16
De lyssnar på hjärtats svaga elströmmar.............. 18
En social tävlingsmänniska......................................19
Allt du inte visste om vatten.................................. 20
Lärartips om vatten på Världsvattendagen.......... 22
Från avlopp till gott vatten.................................... 23
Lena Flyborg snart doktor i vattenrening............ 24
Tio små stugor för att fira...................................... 25
Kemiprogrammet i backspegeln........................... 26
Nanoprogram fyllde tio år..................................... 28
Potential för sol-el kartläggs i Lund...................... 29
Miljonhusen kan miljöförbättras........................... 29
Elförbrukning kan halveras i kontorshus.............. 30

MATS NYGREN, REDAKTÖR

”Ditt liv blir roligare när du pluggar”................... 31
”Högre studier inte så läskigt”.............................. 32
LTH-NYTT
är Lunds Tekniska Högskolas tidskrift.
Den riktar sig till studenter, alumner och
medarbetare och alla andra intresserade.
Vill du gratisprenumerera?
Maila mats.nygren@kansli.lth.se.

REDAKTÖR
Mats Nygren, tel 046-222 70 86
mats.nygren@kansli.lth.se
Box 118
221 00 LUND

UTGIVNING
Kommer i slutet av varje termin.

LAYOUT OCH FORM
Robin Poulsen, Media-Tryck
046-222 49 86

WEBBTIDNING
Finns på www.lth.se/lthnytt, där ytterligare information kan finnas.

TRYCKERI
Elanders
www.elanders.se

ANSVARIG UTGIVARE
Fredrik Palmqvist, LTH Kansli

PAPPER
Galerie Art Silk 130gr

UPPLAGA
15.000 ex

QR KOD
Med QR-koder kan du navigera din smartphone direkt till länkar som ger mer information. www.lth.se/lthnytt

Bästa teknikklassen fanns i Höör........................... 32
Aska från sopor kan bli vätgas............................... 33
Notiser..................................................................... 34
Nytt om namn......................................................... 38
Studenter sticker ut................................................ 39
Alumner i världen................................................... 40
Bottennapp blev spex..............................................41
120 flickor kom till Teknis........................................41

VÄND TIDNINGEN FÖR ENGELSKA ARTIKLAR

4

LTH-NYTT | NR 1 | 2013

På spaning i Taiwan efter nya samarbeten
Taiwans utbildningsminister Wei-Ling
Chiang, här flankerad av Per Tunestål och
Anders Robertsson, blev så imponerad av
Lund att han bjöd in sig själv på studieresa till Sverige senare i år.

– Det svenska tillvägagångssättet
låter mycket intressant. Jag kommer
och hälsar på er i Lund, och jag tar med
mig ett par rektorer från några av våra
främsta universitet, sa Wei-Ling Chiang.

NYLIGEN VAR TRE av LTH:s professorer i Taiwan, tillsam-

mans med Lunds universitets rektor Per Eriksson. Syftet
var att utröna om LTH och Lunds universitet skulle kunna utveckla nya strategiska samarbeten med universitet
och företag där.
Under veckan besökte delegationen sju olika universitet och
ett par företag. Dessutom bjöd Taiwans utbildningsminister
Wei-Ling Chiang till möte på utbildningsministeriet. Det effektiva innovationssystemet vid Lunds universitet och det
svenska lärarundantaget – alltså att forskare och lärare vid
svenska universitet har rätt till resultatet av sin forskning – var
två saker som imponerade på utbildningsministern. Under
mötet med LTH-delegationen blev han så entusiastisk att han
på stående fot bjöd in sig själv och sin familj till att komma
och göra ett närmare studiebesök i Sverige.

Taiwan utgör tillsammans med
Sydkorea, Hongkong och Singapore
de så kallade tigerekonomierna – fyra
asiatiska snabbväxande ekonomier som
genom industrialisering och hög tillväxt
har skapat högt välstånd för invånarna.
Här finns en känsla av snabbhet och innovation som genomsyrar hela samhället.
LTH är dock inte först ut att nosa på Taiwan. Chalmers
tekniska högskola har under flera år haft ett samarbete med
National Chiao Tung University i högteknologistaden Hsinchu,
som ligger tio mil söder om Taipei. I universitetets huvudbyggnad driver Chalmers sedan tio år tillbaka ett kontor, som
bemannas av de egna utbytesstudenterna. Studenterna får
inget betalt för sitt uppdrag, men ges en årlig budget som
bland annat går till att arrangera luciafirande, julgransplundring, innebandyturneringar och liknande.
National Chiao Tung University ligger precis intill National
Tsing Hua University i Hsinchu. I anslutning till de båda universiteten finns ett forskningscenter för synkrotronljus, och i år
kommer ett nytt projekt att invigas, ”Taiwan Photon Source”
med en styrka på 3 GeV. Här finns således möjligheter till
samarbete och erfarenhetsutbyte med såväl Max IV som ESS.
TEXT OCH FOTO: ANDERS FRICK
Se fler bilder på webbsidan: www.lth.se/lthnytt

Anders Robertsson besöker Chung-Yao Kao, ”Isaac”, i labbet på
National Sun Yat-sen University i Kaohsiung. Isaac har tidigare
varit postdoc på reglerteknik vid LTH.

Lars Samuelson på besök i ett nanolaboratorium, här fångad
tillsammans med rektor Per Eriksson i spegelbilden av en halvledarskiva – en så kallad ”wafer”.
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Trångboddhet och utmaningar skapar innovation
TAIWAN ÄR MINDRE än Danmark och

består till största delen av kompakt
skog samt bergskedjor med toppar
på omkring 4.000 meter. Trots detta
bor 23 miljoner människor på ön.
Trångboddheten har tvingat taiwaneserna att skapa många finurliga
och effektiva lösningar. Här finns
världens näst högsta byggnad,
Taipei 101, som sträcker sig en halv
kilometer rakt upp i luften – trots
att Taiwan årligen drabbas av ett
hundratal större jordbävningar.
Förr kallades ön Formosa, och har under
de cirka 30 senaste åren haft en enorm
tillväxt vilket gjort att Taiwan har gått
från en fattig risodlarö till hightechnation. Tillväxtkurvorna pekar fortfarande uppåt, även om Taiwan idag har
sprungit om de flesta länder – särskilt
på IT-fronten. Mycket av Taiwans framgång beror på satsningen på halvledare
som framtidsområde. Stora resurser
satsades på forskning och utveckling,
något som idag har gett resultat i form
av framgångsrika forskningsinstitut och
halvledarföretag.
Världens första halvledartillverkare, United Microelectronics Corporation, startade som en avknoppning
från Industrial Technology Research
Institute, ITRI. Även världens största
halvledartillverkare, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,

TSMC, startade som en avknoppning
från ITRI. Förra året omsatte bolaget
motsvarande drygt 100 miljarder kronor och hade en vinstmarginal på 33
procent.  Det är bland annat dessa siffror som gör att Taiwans BNP per capita
ligger på ungefär samma nivå som de
nordiska ländernas.
TSMC var ett av de företag som
LTH-delegationen besökte, för att
bland annat träffa Jack Sun, som är
vice vd med ansvar för forskning och
utveckling. Bolaget har flera fabriker i
Hsinchus teknikpark och i huvudbyggnaden finns inte bara en hypermodern
produktionsanläggning, utan även
gym, simbassäng, karaokeanläggning,
tandläkare, bank och ett eget Starbuckskafé.
Lite längre bort i teknikparken ligger företaget Epistar som är världens
största tillverkare av lysdioder. Där fick
delegationen se produktionen och
höra grundarna berätta om den knappt
20-åriga resan från forskningsprojekt
på ITRI till självständigt bolag med
4.000 anställda.
– TSMC, Epistar och de andra högteknologiska företagen har fantastiskt
support i det taiwanesiska utbildningssystemet, som stöder bolagen med
kompetent folk. Kopplingen mellan
industrin och universiteten här är imponerande, säger Lars Samuelson.
Till vardags forskar han på nano-

SNABBFAKTA OM TAIWAN
Namn: Republiken Kina
Folkmängd: 23 miljoner
Huvudstad: Taipei
Språk: Mandarin, taiwanesiska
Tidsskillnad: +6h
Demokrati: Ja, sedan 1996
Valuta: New Taiwan Dollar

FAKTA | STINTBIDRAG TILL TAIWAN
Lunds universitet fick förra året pengar från Stiftelsen
för internationalisering av högre utbildning och forskning för att visa upp svensk forskning i världsklass, vilket
sker genom seminarier i Brasilien och Ryssland. Nu har
dock LU omvärderat de planerade insatserna i Ryssland
och beslutat att istället genomföra aktiviteterna i Kina
och Taiwan. Redan i höst kommer därför en ”lundadag”
att arrangeras där bland annat LTH-forskare kommer
att delta.

teknik vid Lunds Tekniska Högskola.
Han har själv har startat ett flertal nanoteknikföretag, bland annat Glo AB
som utvecklar lysdioder baserade på
nanotrådstekniken från forskningsmiljön vid LU.
Per Tunestål från förbränningsmotorer ansvarar för en tredjedel av
LTH:s doktorand-utbildningar. Han har
själv studerat flera år i USA och ser ett
stort värde i internationella doktorandoch forskarutbyte med universitet och
företag.
– Jag tyckte att ITRI var ett lysande
exempel på hur bra forskningsinstitut
ska fungera. Där kan man verkligen se
hur forskning kommer till nytta, säger
Per Tunestål, men tillägger att han
har svårt att se fördelar med det stora
antalet universitet (ca 160) som finns i
Taiwan.
LTH-kollegan Anders Robertsson
håller med.
– En reflektion är att det taiwanesiska utbildningssystemet till stora
delar liknar det amerikanska, med
professorer som har egna doktorander
och forskningslabb. På LTH delar flera
institutioner och grupper labben med
varandra, vilket vi tycker ger fördelar i
form av gränsöverskridande forskning
och bättre helhetssyn. Så här kanske LU
och Taiwan kan lära mer av varandra,
säger Anders Robertsson.
TEXT: ANDERS FRICK
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Hellmuth
Hertz
skapade det medicinska ultraljudet
HELLMUTH HERTZ VAR en av pionjärerna för medicinsk

teknik i Lund. Redan på 50-talet utforskade den unge
fysikern i samarbete med hjärtläkaren Inge Edler hur
man med ultraljud kunde undersöka ett hjärta i arbete.
Idag har ultraljudet gått om röntgen som den mest använda bildtekniken i sjukvården.
Hertz var med i den första generationen av professorer vid
LTH. Förutom ultraljudet la han också grunden för en annan
världssuccé, bläckstråleskrivaren. Men i båda fallen var det i
andra länder som dessa innovationer utvecklades till kommersiella succéer.
Hertz avled 1990. För något år sedan uppmärksammades
hans insats i två olika böcker. Förre universitetsrektorn
och fysiologen Håkan Westling skrev tillsammans med
Hellmuths kollega Lennart Grahm från Institutionen för
elektrisk mätteknik ”Med fysiken i blodet”. Den handlar om
Hellmuth Hertz spännande liv. Uppvuxen i Tyskland en släkt
av fysiker med fadern som Nobelpristagare och farbrodern
den som gav namn åt frekvensenheten Hertz och vänner som
t ex Albert Einstein hamnade han under och efter Hitlertiden
i amerikansk fångenskap innan fysiker som James Franck
och Niels Bohr lotsade honom till professor Thorsten
Gustafsson i Lund.
I hans familj fick han ett nytt hem och gjorde snart ny
karriär. Från 1964 (?) som professor på LTH.
Den andra boken från Lund heter ”Ultrasound
in Clinical Diagnosis” (utgiven av Kungliga Fysiografiska Sällskapet) och beskriver även ultraljudets vidare utveckling inom medicinen.  Vid ett
symposium i lasarettsaulan i fjor presenterade
bokens alla författare var sitt avsnitt, bland andra LTH-professorn (emeritus) Kjell Lindström,
som även varit chef för medicintekniken vid SUS
(Skånes Universitetssjukhus).
Hjärtläkaren Inge Edler önskade
en metod att se in i hjärtat och undrade om inte radar kunde användas.
Radar hade utvecklats under kriget.
Nej, det trodde inte Hertz, som hört
om frågan, men han kom att tänka
på ultraljud som utvecklats för att
söka ubåtar. Det var den 20 oktober
1954 som ett levande mänskligt hjärta
för första gången skådades med en
apparat som lånats från Kockums
skeppsvarv. Resultatet var ett användbart tvådimensionellt ekokardiografi,

som visade hjärtats rörelser i realtid. En kamera framför oscilloskopet registrerade bilderna.
Mycket av den fortsatta utvecklingen skedde sedan bland
Lunds läkare. Nils Rune Lindström provade på barnhjärtan, Stig Jeppsson undersökte barnmagar i Afrika och Lars
Leksell urinblåsor, Bertil Sundén i Lund och Ian Donald i
Glasgow började med det som gjort ultraljudet allra mest
känt, fosterundersökningar. Flera olika missbildningar kunde
upptäckas. Idag undersöks 97 % av svenska foster i 18:e och
32:a veckan.
Med dopplerteknik kunde man se blodets rörelse. Kärl
som exempelvis aortan undersöks och åderförkalkning kan
upptäckas 15 år innan symtomen kommer. 80.000 svenskar
undersöks årligen med ultraljud för grå starr, berättade Bernt
Ehinger.
– Det var Sam Maslak på MIT som i samarbete med
Hewlett Packard (HP) gjorde de första ultraljudsapparaterna.
idag säljs sådana för 6.000 miljoner dollar per år! berättade
Kjell Lindström.
Ultraljud kan också användas för behandlingar som att
t ex skjuta sönder tumörer och njurstenar. Utvecklingen går
vidare med allt mer sofistikerade givare och mottagare, som
kan återge både 3D och 4D. Idag är det datorkraften och
elektroniken som sätter gränserna.
TEXT: MATS NYGREN
Hellmuth Hertz och Inge Edler på äldre dar.
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MEDICINSK TEKNIK

Tomas Jansson i labbet på avdelningen Medicinsk Teknik på Lunds Universitetssjukhus, SUS.

Framtidens ultraljud får allt fler uppgifter
ULTRALJUDETS UTVECKLING MOT ett medicinskt hjälpme-

del startade alltså i Lund. Och fortfarande utvecklas
tekniken här men också i hela den övriga utvecklade
världen.
En av forskarna vid den fronten heter Tomas Jansson. Efter
en karriär på LTH och Elektrisk mätteknik, där han också lett
den Medicintekniska portalen, har han just bytt fakultet till
den medicinska. Han är nu universitetslektor i medicinsk
teknik och arbetar i ganska nya lokaler vid gamla sjukhusrestaurangen.
– Men min uppgift är att fortsätta att knyta ihop LTH och
sjukvården inom SUS, försäkrar han. Av den anledningen är
han fortfarande biträdande programledare på civilingenjörsprogrammet Medicin och teknik.
Vi bad honom berätta vad som är mest hett på forskningsfronten inom ultraljud idag.
– Ett exempel är kärlkaraktäriseringen som Magnus
Cinthio på LTH jobbar med. Han har upptäckt att blodkärl
inte bara rör sig på tvären av pulstrycket utan också rör sig
i längdriktningen. Fortfarande vet man dock inte riktigt
varför och exakt vad som driver rörelsen. Man undersöker
om skillnader i rörelsen kan användas för att påvisa risk för
hjärt- och kärlsjukdom. Åsa Rydén-Ahlgren är den ledande
medicinska forskaren på fältet.
– Över huvud taget är mätning av vävnadsrörelser stort
nu på fackkonferenserna. Det handlar både om att undersöka
hjärtat och om att söka efter tumörer, berättar Tomas.
Tumörer har ofta en styvare vävnad än den omkringliggande. Den klassiska metoden här är att känna, t ex på bröst.

Den nya metoden, elastografi, innebär att rikta korta ljudpulser mot sådan vävnad. Tumörers större styvhet gör att det
rör sig annorlunda i ljudvågen, ett nytt och elegant sätt söka
efter tumörer. Metoden används nu kliniskt vid bröstcancer
och provas för prostatacancer.
En annan viktig trend är att använda kontrastmedel
vid ultraljud. Det kan vara ytterst små gasbubblor (små som
röda blodkroppar), som ger ett tydligt eko, i blodet, vilket är
ofarligt och kan visa tydligt var blodet flyter och var annan
vävnad tar vid. Med dopplerteknik och kontrastmedel kan
man se och mäta blodflödet i kärlen.
– Nu talar vi också mycket om molekylär avbildning. Med
antikroppar eller andra receptorer på kontrastpartiklarna fastnar dessa på t ex tumörvävnad och man kan upptäcka mycket
små tumörer. Forskning pågår för använda tekniken också för
hjärta, kärl och neurologiska sjukdomar.
– Utanför blodbanan behöver man mycket mindre kontrastpartiklar, fortsätter han. Vi arbetar nu med nanopartiklar
av magnetiskt järnoxid. När partiklarna fastnar i tumören så
kan vi se hur tumören vibrerar när vi snabbt slår av och på
en magnet.
Tomas visar en bild på en råtta som fått nanopartiklar
injicerade i tassen. De hamnar i en lymfkörtel och den kan ses
tydligt tack vare färgkodning av uppmätt vibration.
Tanken är att hitta lymfkörtlar som påverkats av tumörer.
Vid bröstcanceroperationen tillsätter läkarna ett färgämne
och ser vilken lymfkörtel i armhålan som färgas. Där är risken
för metastaser störst och den körteln brukar avlägsnas för
att undersökas under mikroskop. Vid melanom (hudcancer)
är antalet möjliga lymfkörtlar så stor att liknande undersökARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA >>
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Mönsterigenkänning
hittade ny cancerform
EN NY TYP av hjärntumör har identifierats av spanska

forskare som använt Lundaföretaget Qlucore Omics
mjukvara för interaktiv analys och identifiering.

En tumör i en råttestikel avslöjas av magnetiska nanopartiklar.

ningar är svåra att göra.
– Vår tanke är att magnetiska nanopartiklar med tumörsökande partiklar kunde ersätta de här uppskärningarna. Med
nanopartiklar kan man även söka efter första lymfkörteln vid
melanom.
– Forskningen är ett samarbete med Lundabaserade företaget Genovis. Äntligen, sedan i april, har Genovis fått pengar
av Vinnova för att gå vidare med detta. (se notis här till höger)
Nanoprojektet har nu också på Pufendorfinstitutet utsetts
till en Advanced Study Group. Målet är att inventera möjliga
användare vid Lunds universitet av tekniker där nanopartiklar
kan användas som kontrastmedel, inte bara för ultraljud utan
också för PET, SPECT, MR och optiska tekniker.
En tredje het trend är fotoakustik där man använder laser
med ultraljud. Med nanosekundkorta ljuspulser absorberas
laserljus som värmer och expanderar vävnad så att det ger
upphov till ett (ultra)ljud. Blod absorberar bäst, särskilt om det
är syresatt, vilket också kan tyda på en tumör. Nanopartiklar
som absorberar mycket värme kan användas som kontrastmedel, exempelvis guld. Storleken på dem avgör vilken våglängd
de absorberar. Det är ett mycket hett område där en apparat
för kommersiellt bruk nu finns. Den används på försöksdjur
men inte ännu på människa.
– Båda de nanobaserade metoderna är mycket lämpade
för molekylär avbildning, som visar en sjukdoms process.
Kanske kan diagnos på hjärtproblem ställas ett helt årtionde
tidigare!? Ett oroligt hett område, där det jobbas på många
fronter, säger Tomas.
– Med de nya spåren är det full fart och driv igen i forskningen.
– Förövrigt man man skälla på finansieringssystemet, men
det har bidragit till fokusering på medicinskt relevanta frågor,
tillägger Tomas Jansson. Fast ibland är det bra med teknikdriven utveckling också. När dopplermaskinen togs fram av
japanen Satemura så hade han, exempelvis, ingen aning om
vad den kunde användas till. Det kom andra på sedan han
annonserat ut sin innovation i en tidskrift. Det är inte alltid
man vet vad man har för behov!
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Det handlar om meningiom, som är den vanligaste typen
av primära hjärntumörer, långsamt växande och godartade. Men ibland kommer de tillbaka efter en operation
och uppträder och tillväxer mer aggressivt.
Detta har dr Bárbara Meléndez och hennes kollegor
vid Hospital Virgen de la Salud i Toledo undersökt. Gruppens viktiga upptäckt är att meningiom kan klassas i en
aggressiv och en icke-aggressiv grupp och att tumörer
kan komma tillbaka som aggressiv även med en godartad
histopatologisk diagnos.
Upptäckten har bekräftats genom analys av metyleringsdata med Qlucore Explorer, som visualiserar stora datamängder som tredimensionella bilder. Qlucore startades
2007 som ett samarbeta mellan matematikern Magnus
Fontes, LTH, och kliniska genetikern Thoas Fioretos i
klinisk gentik. Som grundare räknar företaget också matematikern Johan Råde och Carl-Johan Ivarsson, som
nu är styrelseordförande.
KÄLLA: CHEMICALNET

Genovis får nytt stöd
VINNOVA DELAR UT 66 miljoner kronor till 59 projekt

hos små och medelstora företag runt om i landet.
Bland dessa finns Lundaföretaget Genovis som får
1,75 miljoner kronor för projektet Nanopartiklar i
rörelse fungerar som kontrastmedel i medicinskt
ultraljud.
Samarbetspartner med Genovis i projektet är docent Thomas Janssons forskargrupp från Avdelningen för elektrisk
mätteknik vid LTH.
Projektet har hittills resulterat i ett kontrastmedel och
en metod som är unik för ultraljud. Metoden bygger på
användningen av ett variabelt magnetfält som får magnetiska nanopartiklar att röra sig i vävnad. Rörelsen kan
sedan detekteras med ultraljud och avslöja var det finns
t ex tumörer.
Genovis VD Sarah Fredriksson, teknologie doktor
vid LTH, hoppas nu kunna föra den nya metoden närmare
ett kommersiellt skede.
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Thomas ljudmetoder
kan sortera ut cancercellerna
THOMAS LAURELL ÄR född i en läkarfamilj. Kanske inte

så konstigt då att han som teknikprofessor ägnat så
mycket tid åt forskning i medicinskt teknik.
– Min mor och far och alla syskon utom ett är läkare!
Jag är uppväxt med medicinska diskussioner runt middagsbordet, förklarar han. Det är också en orsak till
att jag sökte mig till Elektrisk mätteknik i spåren efter
Hellmuth Hertz och Kjell Lindström.
Där har han främst utvecklat mikrokemiska metoder för att
upptäcka sjukdomstillstånd via exempelvis blodprover. År
2000 invigdes Hertzlaboratoriet, ett renrumslabb där sådana
test utforskas i kiselchip.
Thomas Laurell söker metoder som kan jämföras med
att hitta nålen i höstacken, fast det gäller inte nålar utan
cancerceller i kroppen.
För ett tiotal år sedan hittade Thomas och hans medarbetare ett nytt användningsområde för ultraljudstekniken. Precis
som inne i en färgskrivare kunde energin i ljudet utnyttjas att
böja en stråle eller flytta på partiklar som flyter i en ström inne
i de här chipen. Så kunde de sortera ut fett ur blodomloppet,
något som skulle kunna rädda hjärtsjuka från att drabbas av
blodproppar under operationer.
Metoden har skapat en spännande utveckling och lett till
många internationella kontakter, särskilt med Asien. Sedan
2009 är Thomas Laurell ”distinguished professor” i Korea
(Dongguk University i Seoul) och samarbetar även med japanska kolleger och nyligen startade ett samarbete även med
en grupp i Singapore.
Om akustofores (se faktaruta) säger han:

– Det är som på en motorväg, du kan hjälpa bilarna (cellerna i vätskan) att byta fil genom att utsätta dem för rätt
styrka och frekvens av ljud. Tumörcellen går snabbare över i
omkörningsfilen och tas av vägen längre fram. Man kan samla
in celler genom att leda in dem på en egen fil och på det
sättet exempelvis koncentrera innehållet i en lösning i steg på
steg genom flera körningar. Processen ersätter centrifugering
i medicinlabben.
Målet är att snabbare och säkrare upptäcka cancer och
andra sjukdomar. Cancerns gåta är inte en utan tusen. Alla
tumörceller är inte heller de elaka, säger han.
Thomas är ofta ute och träffar läkare och andra som
arbetar med medicinska metoder.
– Det är för att söka upp frågorna. Vad behöver läkarna
hjälp med? Det är också ett sätt att få nya kontakter, samarbetspartners och projekt. Sedan kan jag börja fundera och
THOMAS LAURELL
Thomas Laurell är född 1961. Han är professor i medicinska och kemiska mikrosensorer vid Institutionen för
mätteknik och industriell elektroteknik. Invald sedan
2007 i Ingenjörsvetenskapsakademien och sedan 2010 i
Vetenskapsakademien. Ingår i Create Health som forskar
om behandlingar mot cancer. Han har i 20 år utvecklat
metoder för bioanalys baserat på lab-on-a-chip. Han fick
2009 AkzoNobel Science Award för sin framgångsrika
tvärvetenskapliga forskning. Har varit med och startat
fyra nya företag, ansökt om 28 patent och skrivit 160
vetenskapliga artiklar. Är chef för en avdelning för
nanobioteknik och delar med György Marko Varga ansvaret för Klinisk proteinvetenskap på BMC.
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA >>
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testa lösningar här på institutionen för att komma igång.
Forskningen på området
har vuxit från två halvtidsdoktorander till tio–tolv personer
på fem–sex år. Utvecklingen har
skett med stöd av Vinnova och
programmet CellCare, och just
som det stödet snart upphör
kom besked i höstas om en ny
femårig finansiering på 33 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna delar Thomas Laurell med Dr. David
Ulmert och medicinprofessorerna David Erlinge och Hans
Lilja, klinisk kemi, vid Lunds universitet samt Henrik Bruus,
professor i fysik vid Danmarks Tekniska Universitet.
Samarbetet med Seoul har pågått sedan 2009. I juni
kommer två postdocs därifrån till Lund för två års arbete kring
diagnostik. I stället för antikroppar som sjukdomsmarkörer
används aptamerer, som är lättare att tillverka. De kan kopieras med hjälp av enzymer och läggas i ”bibliotek” av olika
sekvenser som kan hitta sjukdomar. De som binder starkast
blir kvar efter uttvättning och efter flera sådana har man reducerat antalet relevanta sjukdomskandidater kraftigt. Kommersiella chip utvecklas för hiv och hjärnhinneinflammation
och snart även för cancer i bukspottkörteln.
Laurell och Hans Lilja vill gärna växla över tekniken till
prostatacancer. Kollegan på institutionen, Per Augustsson,
har utvecklat en metod att hitta cirkulerande tumörceller i
blodet, vilka kan ge metastaser. Bland en en miljard blodceller
ska kanske tio tumörceller hittas. Tumörceller i blodet kan
identifieras via sina ytproteiner när 7 ml blod körs i ett i chip.
– Försöken ser lovande ut. Studier på kliniska prover kan
snart göras. Bakgrunden av några miljoner vita blodceller
FAKTA | ACOUSORT AB
Acousort AB är ett bolag som bildades för 1,5 år sedan
och har mött ett intresse från biotech-industrin för sin
patenterade cellhanteringsteknik. Det fick också nyligen en halv miljon av Vinnova för att utveckla sin första
industriella prototyp. Kontoret finns på BMC och man
gör även studier till industrin som hanterar celler. De
vill gärna slippa dyr centrifugering och affärerna rullar
så bra att man ännu inte behövt ta in externt kapital –
positivt kassaflöde redan första året! Läs mer på www.
acousort.se.

FAKTA | AKUSTOFORES
Akustofores är en metod att sortera och separera celler med hjälp av ljudvågor. Stående ljudvågor påverkar
innehållet i en vätska som rinner genom kanaler inne
i ett kisel- eller glaschip, kanalen är tjock som tre hårstrån.
Beroende på cellernas storlek och andra egenskaper
kan de sorteras i olika kanaler och sedan användas till
forskning på nya behandlingsmetoder för en rad olika
sjukdomar: Parkinsons sjukdom, cancer och blodsjukdomar har varit aktuella. Thomas Laurell samarbetar inom
projektet med Klinisk kemi vid SUS, Nervcellsöverlevnad
vid medicinska fakulteten i Lund, Stamcellscentrum i
Lund, samt Transfusionsmedicin vid SUS.

minskas till mellan 10.000 och 1.000. Sedan tror vi att molekylärbiologiska metoder har bra chanser att hitta tumörcellerna.
Per Augustsson fick Sparbanken Färs & Frostas pris för
bästa avhandling vid LTH 2012 och han har fått Vetenskapsrådets post doc-anslag för att studera cellsortering vid MIT i
Boston. Där ska han kombinera akustofores med deras labon-chip-teknik. Målet är att få snabba svar av prover: ”sample
in – answere out.”
Thomas besöker Korea några gånger om året och lägger
upp strategier, söker pengar och undervisar i mindre skala.
En doktorand på LTH hjälper till med samarbetet, som man
fått stöd av STINT till.
I Tokyo samarbetar Thomas Laurell med professor Teruo
Fuji för att utveckla cellakustik. Man fångar celler på chip för
att kartlägga deras genetiska innehåll. Maria Nordin hjälper
till med sitt chip som kan koncentrera en lösning flera hundra
gånger.
– Genom praktiska försök lär vi oss mer och hittar problemen. Intresset och öppenheten för nya samarbeten är påtagligt från asiatiska länder även om också amerikansk industri
visar stort intresse, säger Thomas. Långtgående samarbeten
med t ex BD Bisosciences är ett resultat av den starka miljö
som Vinnovas satsning på CallCare har lett till.
En del av rönen kommersialiseras i företaget Acousort
AB. Några tidigare företag, bl a Erysave, har inte gått inte så
bra affärsmässigt. ”Man måste odla teknologin längre innan
man går ut som bolag”, har Thomas lärt sig.
TEXT: MATS NYGREN
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Saras antikroppar
hittar farliga lymfomceller
TACK VARE SARA Eks forskning kan

man numera ställa en säkrare diagnos på cancersjukdomen mantelcellslymfom. Varje år drabbas
hundra svenskar av denna aggressiva cancersjukdom som tillhör cancertypen lymfom, vilken utvecklas
i kroppens lymfkörtlar och främst
drabbar äldre män.
– Olika varianter av lymfom kräver
helt olika läkemedel. För att ha chans
att överleva är det viktigt att snabbt
sätta in rätt behandling, säger Sara Ek,
docent i immunteknologi vid LTH. Sammanlagt 2.500 svenskar drabbas varje
år av någon slags blodcancer.
Det hela började i Lund våren
2003. Det var då hon och hennes forskargrupp upptäckte att patienter med
denna cancersjukdom producerar ett
protein som kallas SOX-11. I normalfal-

let har detta protein som uppgift att
utveckla fostrets centrala nervsystem,
men i detta sammanhang är funktionen
okänd – än så länge.
Hösten 2004 följde en ny, intensiv
forskningsfas. Lundaforskarna ville utveckla en antikropp som kan berätta
om patienter med förstorade körtlar
har sjukdomen. Arbetet genomfördes
i samarbete med det så kallad proteinatlas-projektet som drivs av Mathias
Uhlén på KTH.
Det blev många labb-timmar. Tusentals vävnadssnitt som färgats med
130 olika typer av antikroppar utvärderades. Och i januari 2007 insåg man att
man lyckats.
– Det var ren lycka att plötsligt
kunna se ett unikt färgningsmönster!
Vävnader med mantelcellslymfom som
färgats med en antikropp mot SOX-11
såg helt annorlunda ut jämfört mot normal och annan malign cancervävnad.
Sedan dess har man i Lund upptäckt att proteinet också kan kopplas
till vissa andra blodcancerformer och
äggstockscancer.
De senaste fyra åren har det internationella intresset för Sox-proteinet
skjutit i höjden. Varför finns så mycket

Sara Ek i sitt laboratorium.

just i cancerceller? Är den viktig för cancerns överlevnad? Och i så fall, är det en
möjlig angreppspunkt för behandling?
– Kan vi förstå regleringen, som
delvis styrs epigenetiskt, det vill säga
varför en och samma gen uttrycks i en
vävnad men inte en annan, kan vi kanske få en fingervisning om varför vissa
och inte andra insjuknar. Den ärftliga
belastningen är närmast obefintlig, så
det tycks vara yttre faktorer som spelar
in.
TEXT OCH FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Bild till vänster: Vävnaden högst upp är från en körtel
med mantelcellslymfom. Den bruna färgen visar var
SOX11-proteinet finns i cellen.

NOTIS: ANTIKROPPAR KNÄCKER SJUKDOMARS HEMLIGA SKRIFT
Aminosyror är en viktig byggsten i allt levande och i vår kropp florerar av
ett närmast oändligt antal protein-typer. Varje cell-slag utsöndrar en unik
kombination av proteiner. Dessa proteiner brukar kallas biomarkörer och kan
avslöja om ovälkomna cancerceller håller på att växa till sig. Med rätt teknik
kan man fastställa om exempelvis ett prov från en körtel innehåller en viss
biomarkör – och därmed om patienten har sjukdomen som biomarkören är
ett uttryck för.
För att lyckas med detta kan man använda antikroppar (vilka för övrigt
också är proteiner). Sådana har som uppgift att upptäcka främmande ämnen i
kroppen. Dessa ”fiskelinor” tillverkas normalt av kroppens eget immunsystem
men kan också tillverkas på konstgjord väg. På LTH finns cirka 65 forskare i
immunteknologi som jobbar med att spåra cancer, infektionssjukdomar och
autoimmuna sjukdomar.

FAKTA | 200 FLYTTAR TILL
MEDICON VILLAGE
I mitten av maj flyttade Sara Ek
och kollegorna i immunteknologi
vid LTH till life science-byn Medicon Village. I sommar kommer
200 av universitets cancerforskare
att ha flyttat dit. Att de finns
samlade på ett ställe ska förhoppningsvis underlätta befintliga och
nya samarbeten.
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Ny institution skapas
JUST NU ARBETAS det på att bilda en ny institution för

medicinsk teknik vid LTH. Den behövs för att sätta Lund
på kartan, menar Thomas Laurell och Leif Sörnmo. Medvetande om Lunds styrka på området saknas även hos
forskningsfinansiärer som Vinnova och Vetenskapsrådet.
Det är inte heller alltid uppenbart från våra institutioners
namn vad vi gör, ett nytt namn kan ge tydlighet, säger Thomas Laurell.
– Bristen visade sig när Vinnova förra året skulle anlita
forskare från hela landet för att formulera grunderna för
större, framtida forskningssatsningar ibland annat medicinsk
teknik. Bara tack vare att kollegerna i Linköping insisterade
kom Lund överhuvudtaget med i förberedelsearbetet, säger
Thomas Laurell.
Nu är hans kollega Tomas Jansson Lunds representant
i gruppen som har fått en halv miljon för att genomföra koordinationsarbetet.
Thomas Laurell menar att Lund har en medicinteknisk
historia att vara stolt över: ultraljudet som nu är större än
röntgen, dialysmaskinen och Gambro, thoraxprofessorn Stig
Steen med utrustning för organtransplantation, ortopeden
Lars Lidberg medmedicintekniska uppfinningar inom ortopedi. Den första pacemakern gjordes i Stockholm 1958 men
av Lundautbildade Rune Elmqvist. Leif Sörnmo är en annan
av initiativtagarna:
– En ny institution gör att vi som arbetar med medicinskt
teknik kommer närmare varandra över ämnesgränserna. Vi
har kommit ganska långt i förberedelserna och har kartlagt de
vinster som vi väntar oss för LTH. Framför allt kommer det att
ge en synlighet som vi tyvärr har saknat tidigare, säger han.
Lund har redan ett unikt brett samarbete mellan medicin
och teknik. Med en ny institution blir detta ännu tydligare och
så även för studenterna. När människor möts över gränserna
uppstår nya områden.
En ny institution ska kunna starta mot slutet av detta år
STUDIER NÄRMARE LÄKARNA
Lund har ju inte bara framstående – fast lite spridda –
forskare på området utan också en civilingenjörsutbildning, Medicin och Teknik, som är den mest eftersökta i
landet, påpekar Thomas Laurell. En institution ger också
en tydlighet till studenterna. En fördel med att vara på
BMC är också att våra studenter kan träffa läkarstudenter, sina blivande kolleger.
– Snart ska vi starta ett nytt projekt med kandidatarbeten på SUS, Klinnovation kallar vi det. Vi driver det tillsammans med olika kliniker och Innovator Skåne. Utifrån
problem som läkare eller sköterskor upplever ska våra
studenter själva försöka formulera kandidatprojekt och
de verkar gilla den utmaningen skarpt, säger Sörnmo.

för att komma igång budgetmässigt från 2014. Institutionen
ska kunna ha affilierade medlemmar, d v s sådana som kanske
inte kan eller vill lämna sin moderinstitution men ändå vill vara
med och driva en aktivitet. I centrum för en institution kan stå
ämnen som medicinsk mätteknik, medicinsk signalbehandling, biomekanik såväl som andra grupper som är affilierade,
däribland Lasercentrum.
LTH:s rektor säger att han är generellt positiv till att utreda gränsöverskridande verksamheter, eftersom detta är en
framgångsfaktor för Lunds universitet och LTH. Frågan utreds
nu i samarbete med de institutioner som påverkas.
Samtidigt planeras för en centrumbildning över fakultetsgränserna med en nod inom Medicon Village och basen
i MedFak. Även lokalmässigt händer det mycket just nu,
påpekar Laurell. Många forskare samlas i Medicon Village
och då kan delar av den nya institutionen i stället samlas i
lediga lokaler i BMC – särskilt de ”våta” delarna. Där slipper t ex forskarna springa omkring i LTH-korridorerna med
blodprover i händerna. På BMC finns redan docent György
Marko Varga från samma institution med sitt labb byggt
kring masspektroskopi och ett växande antal instrument och
forskare. Diskussion pågår med Ingemar Carlstedt (BMC:s
styrelseordförande) för att lösa lokalbehoven i de 1,5 våningsplan på BMC som nu blir lediga.
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN
En viss verksamhet på LTH kan flytta in i medicinarnas BMC.
(Biomedicinskt Centrum)
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Hanna forskar på benstyrka
MED ÅREN FÅR vi alla skörare ben. De blir tunnare, får

en glesare struktur och delvis annan sammansättning.
Till slut kan de knäckas av ett fall eller snubbling som
varit helt ofarlig för en yngre person. Hur fort de försämras eller hur allvarliga problemen blir varierar dock
kraftigt. Kvinnor drabbas oftare än män av benskörhet,
osteoporos, men även faktorer som motion, gener och
kost spelar in.
En forskare på detta område är Hanna Isaksson, biträdande
lektor i biomekanik vid Avdelningen för hållfasthetslära. Hon
arbetar framför allt med att ta fram mätmetoder och matematiska modeller för att bedöma benkvalitet.
– I ett projekt med stöd av Vetenskapsrådet undersöker
vi faktorerna bakom benstyrka. Det finns jättemånga sådana:
geometrin i tre dimensioner, benstrukturen i detaljnivå, förhållandet mellan de hårdare mineralämnen och de mjukare
men segare kollagenerna. Vi bygger mallar och räknar fram
benstyrka med finita elementetoden, förklarar Hanna Isaksson.
Om något år hoppas gruppen ha en indikation på om
man är på rätt väg. Två doktorander arbetar med projektet.
Benskörhet diagnostiseras idag med en standardiserad tvådimensionell röntgenmetod vid bl a lårbenshalsen och
jämförs med ett gränsvärde. Metoden har inte så hög träffsäkerhet. Flera andra faktorer spelar
in men undersöks inte. Det är
möjligt att göra mycket bättre
analyser med 3D-röntgen
men det kostar mycket mer
och utsätter patienterna för
högre röntgenstrålning.
Lundaforskarnas metoder
går ut på att dra ut mer
och säkrare information
av standarmetoden
med hjälp av en statistisk formatmall i tre
dimensioner.
Målet är
att nå

Patientens 2D röntgen-liknande bild används för beräkningar
i 3D med finita elementmetoden för att bestämma benstyrka .

större precision i prediktionen av frakturrisk. För att se om
det lyckas ska resultaten jämföras med patientdata från en
långvarig undersökning i Malmö.
Vid osteoporos finns det alltså både mindre benmassa
och sämre benkvalitet. Det kan innebära att det är svårare att
läka benbrott och ännu svårare att skruva fast tillfälliga eller
permanenta proteser i benen.
Idag behandlas osteoporos främst med bifosfonater, som
minskar resorbtionen (nedbrytningen) och planar ut bentäthetens sjunkande kurva. Balansen? Vitamin D och kalcium
kan ges i förebyggande syfte.
Ett annat projekt handlar om frakturläkning och sker i
samarbete med ortopeder i Lund. Där testas nya läkemedel
som ska förbättra benets läkande förmåga bland annat genom experiment på råttor. Genom diffraktion och spridningsexperiment på Max-lab liksom med infraröd spektroskopi
undersöker forskarna mineralerna i benen. En doktorand
och en post-doc tittar på sammansättningen och strukturen
på kristaller.
Benbrott kan ske vid alla möjliga sorters olyckor där kroppen utsätts för kraftigt våld. Benbrott sker annars vanligast
i handleden när folk tar emot sig vid fall (lågenergifrakturer
vid stigande ålder). När personen kanske inte längre klarar
att ta emot vid fall, är det oftast lårbenshalsen som bryts.
Kotkompression (med svår kutryggighet) är ytterligare en
möjlig följd av benskörhet.
– Erfarenheten visar att benceller behöver lagom mycket
stimulering för att läkningen ska komma igång. Patienten kan
inte bara ligga till sängs, påpekar Hanna.
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

HANNA ISAKSSON
Hanna Isaksson är civilingenjör från Uppsala i kemiteknik med inriktning mot materialteknik. Hon kom in på
bioteknikspåret som utbytesstudent i Rochester, New
York, och doktorerade i ett samarbete mellan Eindhoven och Davos, Schweiz. Som post-doc har hon varit i
Kuopio vid Östra Finlands universitet och sedan två år
vid LTH ungefär samtidigt som programmet Medicin och
teknik startades. Till en mindre del är hennes tjänst även
finansierad av Medicinska fakulteten.
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Immunförsvarets dirigenter

Ulf Nilsson bygger molekyler åt gruppen kring galektinerna
ULF NILSSON ÄR professor i organisk kemi och forskar

mest om läkemedel genom att skapa nya molekyler,
som binder proteiner. På senare år har ett slags proteiner, kallade galektiner, visat sig mycket intressanta. De
ingår i djurs och människors immunförsvar och har visat
sig spela en viktig roll i både inflammationer och cancer.
Kring dessa ämnen har det vuxit upp en stor och aktiv grupp
forskare i ett extremt tvärvetenskapligt nätverk, som dock är
helt informellt och innefattar forskare från såväl medicinska,
tekniska som naturvetenskapliga fakulteten.
– Det var Hakon Leffler på Medicinska fakulteten som
för 14 år sedan kom tillbaka till Lund från UCS i Kalifornien,
där han upptäckt dessa ämnen. Jag hade just återvänt från
en postdoc i Kanada och vi började samarbeta. Sedan dess
har forskningen pågått med först en doktorand och sedan
vuxit organiskt, gett bra resultat och bra medarbetare och allt
mer anslag, säger Ulf Nilsson. Studierna har gått från grundvetenskap och teori till försök på både djur och människor.
Teori, beräkningsmetoder, kvantfysik, och försök i djur och
snart även människor.
Fem-sex forskargrupper arbetar idag i Lund med runt
20 internationella mer eller mindre aktiva samarbeten. För ett
år sedan var Ulf med och bildade företaget Galecto Biotech
AB kring arbeten om fibros i lungan. Fibros är en ärrbildning
som kan vara mycket omfattande och besvärlig. Läkemedel
saknas där helt och vårt läkemedel fungerar (minskar fibrosen)
i djurförsök. Snart ska det testas på människa. Nu handlar
det mer om produktutveckling än om forskning. Bolaget är

svenskt och har varit framgångsrikt att samla riskkapital men finns i Köpenhamn i
”kuvösen” Cobis med dansk
personal och till tre fjärdedelar
dansk finansiering.
Forskarna arbetar vidare
med både biologin och kemin
bakom galektinerna. Derek
Logan, lektor i molekylär
biofysik, använder röntgen
och neutroner för att studera
strukturen och väntar därför – Idag kan man göra nästan
ivrigt på ESS. Mikael Akke alla galektin-hämmande
vid LTH undersöker flexibili- molekyler man önskar, säteten hos dem, hur de ändras ger han. Dock kan vi inte i
och rör sig. Dynamiken avgör i datorn räkna ut precis hur
en molekyl ska byggas upp,
många fall hur bra den binder,
det är mycket trial and error
ger ett fantastiskt verktyg om innan vi hittar rätt.
man förstår det.
Ulf Nilsson undersöker framför allt kemin och hur man
kan göra nya syntetiska molekyler som binder till galektinerna. Ulfs grupp här omfattar åtta forskare och ett antal
exjobbare som enligt honom ”gör fantastiska insatser”.
– Inflammationssituationen påminner i vissa fall mycket
om den vid cancer. Ibland kan immunreaktionen t o m gynna
cancern. Då kan det vara värdefullt att kunna påverka immunförsvaret. Tillsammans med forskare på Biologihuset och
BMC samt i Bryssel och London har vi väldigt spännande
resultat om detta. Resultaten – både på celler och möss – är

Infrarött ljus skapar kontrast
BÄTTRE KONTRASTMEDEL, SOM bland

annat Tomas Jansson försöker ta
fram (se artikel på sidan 7), är ett
hett forskningsområde. Även fysikprofessor Stefan Andersson-Engels
utvecklar en teknik som ger skarpare bilder av kroppens insida. Men
medan Tomas Jansson använder
ljud använder Stefan AnderssonEngels ljus.
Tricket är att bestråla kroppen med
osynligt, infrarött ljus. När ljuset absorberas av kontrastmedlet i tumören,
återger det rött ljus. Frisk vävnad utan

kontrastmedel förblir ofärgad.
Kontrastmedlet bygger på ett internationellt spritt forskningsområde,
”uppkonverterade nanopartiklar”. Biofotonikgruppen i Lund var mycket tidig
med att utnyttja dessa partiklar för avbildning av vävnad. Den stora fördelen
är att man med enkel teknik kan scanna
av ytliga delar av kroppen i 3D, medan
ultraljudsvarianten har den finessen att
den når djupare in i kroppen.
Även om Tomas Janson och Stefan
Andersson-Engels använder olika tekniker, har de en ytterligare sak gemensam
(utöver att de båda jobbar med kon-

trastmedel, vill säga): Båda metoderna
har intresserat biomedicinföretaget
Genovis.
– Det ser jag som ett gott betyg.
Företag satsar inte gärna på långskott,
säger Stefan Andersson-Engels.
TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE

FAKTA | KONTRASTMEDEL
Kontrastmedel är ett ämne som
tillförs kroppen för att ge ökad
tydlighet (kontrasteffekt) hos
avbildningarna vid medicinsk
bilddiagnostik. (NE)

LÄS MER HÄR!
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Ulf Nilsson (t h) i labbet tillsammans med doktoranden Kristoffer Peterson.

positiva men stannar på det grundvetenskapliga planet. Den
främsta anledningen är den enorma konkurrens som råder
mellan tusentals biotech-företag på cancerområdet. Marknadsföringskostnaderna blir då lätt oöverstigliga, har jag fått
lära mig.
– Men dyker det upp något jättespännande kan vi göra
ett försök, t ex kopplat till diagnos där vi kan bidra till behandling av någon specifik tumör.
Ulf driver också ett projekt med spännande upptäckter
om malaria och enzymer. Dock även det svårt att få kommersiell lönsamhet i. Annan forskning är riktad mot NRC,
Neuronanocentret, och kemin kring elektroder i hjärnan.
När Ulf inte arbetar ägnar han sin tid åt barnen, idrott,
friluftsliv och villan i Håstad. Som andra professorer arbetar
han extremt sällan i labbet, vilket han först hade svårt att
vänja sig vid.

En galektin i närbild med en konstgjord receptor ovanpå.

FAKTA | GALEKTINER
Galektiner är äggviteämnen som finns på ytan av celler
där de binder till komplexa kolhydrater. De signalerar
till andra proteiner när cellen blir angripen och fungerar
på det sättet som en dirigent i immunförsvaret. Forskarna har hittat 14 olika varianter med olika funktioner.
De verkar därmed en nivå högre upp än hämmare och
ämnen som används i cancerterapi. Några påverkar Tcellerna och makrofager, som är viktiga i läkning och
fibros. För mycket makrofager ger för mycket ärrbildning, ett problem vid hjärtinfarkt och lungfibros.
Forskningen sker med många avancerade metoder
som röntgen- och neutronkristallografi, kärnmagnetisk
resonans, biokemisk analys, termokemi, beräkningskemi
och matematisk analys – för att bara nämna några.
Läs mer om forskningen och företaget Galecto Biotech AB på www.chem.lu.se/People/galectins_in_Lund/

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Nytt cancersamarbete med Kina
I FJOR RESTE en delegation från Re-

gion Skåne för att marknadsföra
svensk cancerforskning i Tianjin
och undersöka förutsättningarna
för ett samarbete. Det resulterade
lite senare i ett avtal om samarbete
mellan universitet, sjukhus, forskningsinstitut och kommersiella
bolag i de båda regionerna.
Samarbetet ska gälla hela Life scienceområdet men till en början kommer
samarbetet att handla om cancerforskning.

– Inom cancerområdet har vi redan
långtgående diskussioner för flera
samarbetsprojekt som vi nu hoppas
kan realiseras, säger Carl Borrebaeck
(bilden), vicerektor på Lunds Universitet,
i ett pressmeddelande.
Region Skåne hoppas att samarbetet med Tianjin ska ge Skåne tillgång till
viktiga data för den kliniska forskningen. Tianjins storstadsområde i nordöstra
Kina har omkring 13 miljoner invånare
vilket ger goda förutsättningar för stora
patientgrupper att ha som underlag för
den kliniska forskningen.
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Se in i levande vävnad med MAX IV
MAX IV BLIR ett nytt redskap för att se in i materien,

även den levande!
Ett särskilt strålrör för biologiska och medicinska avbildningar, MedMax, föreslås för Max IV. Med
synkrotronljus kan man avbilda vävnad med en slags
superröntgen och se saker som är mycket svåra att se
med konventionella metoder.
LTH-nytt var med vid en workshop på BMC där intresserade
”medicinmän” fick del av teknikens möjligheter. Crister
Ceberg är professor i medicinsk strålningsfysik och deltar i
grupperna som ska samla så många användare som möjligt
från medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna.
– Än så länge står forskarna inte på kö, konstaterar han.
Det kan ta tid innan man ser potentialen.
Förutom medicin och biologi kan forskare i paleontologi, kulturarv eller andra områden vara intresserade av denna
strålningslinje som föreslås för den andra fasen av beslut. I en
första fas har sju andra strålningslinjer beslutats. I augusti ska
medicinarnas och naturvetarnas förslag om MedMAX vara
klart. Max IV och Vetenskapsrådet beslutar i höst vilka som
får vara med.
– Andra användare finns förstås i hela Sverige. Det här
är ju en nationell anläggning, påpekar han. Däremot byggs
linjen inte för medicinsk behandling, avbildning blir den viktigaste uppgiften.
För att utforma planerna har danske forskaren Martin
Bech anställts som expert av Medfak.
– Vi vill kunna göra in vivo imaging, alltså avbildningar
i levande vävnad. Det är dock inte möjligt med de högsta
upplösningarna då rörelseoskärpa uppstår, berättade han.
Hur stora saker som kan avbildas beror bland annat på
längden på röret ut från lagringsringen. Med ett kort rör kan
man studera millimeterstora objekt och med ett 100 meter
långt kan proverna vara flera centimeter, man kan då också

LBIC

bestråla hela små försöksdjur.
– I MedMAX kommer man framför allt att avbilda uttagna prover i mm till cm-skalan. Genom att rotera dem och
analysera bilderna matematiskt kan man skapa 3D-avbildning
(tomografi).
Med monoenergetisk strålning kan man göra s k
”K-edge-imaging” och med hjälp av kontrastmedel bättre
kunna kvantifiera resultaten jämfört med vanlig röntgen.
Med koherent strålning kan man göra s k ”faskontrastimaging” där man ser finare kontraster och tydligare gränsskikt och strukturer i mjukvävnad. Exempelvis kan man skilja
på grå och vit hjärnvävnad. Detektorerna utvecklas också hela
tiden.
Områden som i förslaget förs fram som särskilt intressanta för tekniken är bl a lungfunktion, tumöravbildning, ben,
brosk och neurovetenskap.
– Det blir också möjligt att se förändringar över tid, att
”filma”. Vilda idéer som att avbilda ljudvågornas väg i innerörat har luftats. Ben och implantat kan studeras tillsammans,
berättar Crister.
Ett antal liknande anläggningar, förutom MAX-lab i Lund,
finns redan i världen. Ett av dem i Grenoble, ESRF, European

MedMAX

MAX IV

Till vänster en bild från den typ av utrustning man redan har på Lund University Biomedical Center (LBIC), d v s micro CT/PET/MRI.
Till höger är en bild som illustrerar makromolekylär krystallografi (t ex proteinbestämning) som redan är ett stort område på
Maxlab. Däremellan finns det ”visualiseringsgap” inom life science som kan fyllas av MedMAX, ”där man ska studera vävnader,
organ och levande smådjur, t ex sjukdomars uppkomst och respons på behandling, samverkan mellan vävnad och implantat
eller proteser”.

MEDICINSK TEKNIK

Max IV som bygget såg ut i början av maj. Bygget av den stora lagringsringen går fort framåt.
LÄS MER HÄR!

Syncrotron Radiation Facility. Om möjligheterna berättade
Franz Pfeiffer från Tekniska universitetet i München exempelvis att guld kan användas som kontrastmedel bl a för ökad
kontrast. Han visade i bilder hur man kan skiva upp ett organ
eller en kropp, visa hela organets yta eller det inre av det.
Han visade mjukvävnad och skelett i samma bild och plaque
i blodådror.

En bild på workshopen visade en 300 miljoner år gammal
fiskhjärna, den äldsta fossiliserade hjärna som hittats och som
analyserats med synkrotronljusröntgen.
Peter Cloethens från Schweiz var en av experterna som talade
om synrotronljusavbildning inför Max IV

FAKTA | MAX IV

Peter Cloethens från ESRF berättade att hans källa just
nu byggs om både för strålterapi och bildanalys. För bättre
bilder kan strålen fokuseras. Biopsi av lårben kan studeras och
då kan man även se vilka grundämnen man ser på bilden och
t ex studera mineraliseringen i ett ben!
Pekka Sourtti från Helsingfors gav exempel på ”K-edge
imaging”. Han hade studerat lungfunktionen hos kaniner och
funnit att ett vanligt astmamedel kunde vara skadligt i de
djupa alveolerna
– MedMax kan fylla ”visualiseringsgapet” mellan de tekniker som finns hos LBIC, Lund University BioImaging Center:
microCT/PET/MRI och de proteinbestämningar som kan göras
vid andra strålrör, hävdar Crister Ceberg.

Max IV ska kosta tre miljarder och bekostas främst av
Sverige med stöd av Finland och Estland. Wallenbergsstiftelsen och 12 svenska universitet finansierar bygget.
Om tre år, på sommarsolståndet den 21 juni 2016, ska
det bli invigning.
Jesper Andersen, science director för Max IV, kunde
konstatera att bygget nu pågår för fullt på åkrarna norr
om Lund och att det ska bli världens bästa anläggning
av sitt slag. Strålningen tar sats under 150 meter och når
efter snurr i en av två lagringsringar målstationen som
kan ha max några cm:s bredd, energiområdet är 8–50
keV. Man kan se saker mellan 100 nm och 10 mikrometer.
Totalt blir det plats för 30 strålningslinjer.
Se utställningen om ESS och MAX IV på Vattenhallen:
www.vattenhallen.lth.se/experiment/ess_maxiv

TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN
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De lyssnar på hjärtats svaga elströmmar
ETT GÄNG ”ELEKTRIKER” vid LTH har specialiserat sig

på de svaga strömmarna inne i vår kropp och hjälper
läkarna att utveckla analysmetoder för att undersöka
hjärtats arbete.
– Vi arbetar med signalbehandling och försöker förstå hjärtat
bättre, vi kartlägger det som inte syns för blotta ögat. Vi
extraherar information med mätmetoder och matematik.
Man kan se det som att vi jobbar med ett slags mikroskop
för att hitta kliniskt intressanta egenskaper bland signalerna,
säger professor Leif Sörnmo, som leder gruppen i Medicinsk
signalbehandling.
Elektroder och EKG (elektrokardiogram) är bara ett sätt
av flera att mäta hjärtats aktiviteter idag. Det finns metoder
vi själva kan använda hemma, t ex en Iphone-app som mäter
pulsen genom ljuset i din tumme, specialutformade mätstavar
och en svenskutvecklad tumplatta för EKG. Förmaksflimmer
– den vanligaste hjärtarytmin speciellt hos män – kan också
mätas i Iphoneappen och inom kort analyseras automatiskt
i en molntjänst.
Ny teknik ger forskarna enorma datamängder att arbeta
med, vilket gör det enklare att utvärdera nya metoder. Docent Martin Stridh som arbetar med detta har över 80.000
patienter i sina data från tum-EKG.
Gruppen omfattar tiotalet forskare inom EIT, Institutionen
för elektro- och informationsteknik. De är alltså intresserade
av att utveckla nya metoder. För detta samarbetar de tätt
med läkare i Lund och inom ett stort internationellt nätverk.
Kardiologen Pyiotr Platonov är den viktigaste samarbetsparten vid SUS just nu. Kliniska fysiologer samarbetar man
också med.
FAKTA | NYASTE UTBILDNINGEN
För några år sedan var Leif Sörnmo med och tog initiativet till ett nytt utbildningsprogram, Medicin och
teknik, vars första studenter nu håller på att avsluta
sitt andra år.
– Studenterna är duktiga och engagerade i sin utbildning som de redan lyckats förbättra på flera sätt. Det är
studenter som med sitt yrkesval ”vill göra en skillnad”.
Precis som vi trodde har programmet lockat många kvinnor, cirka 60 procent.
– Men allt är inte high-tech. De finns även ett engagemang för teknik i resurssvaga länder. Studentföreningen Engineering World Health (EWH) har nyligen
etablerat sig på LTH.
Själv tog Leif nyligen via sin son som är hjälparbetare där – kontakt i Kirgizistan med kardiologer som var
pigga på ett samarbete. Inom ramen för EWH kommer
LTH-studenter tillsammans med Leif att hjälpa dem både
med enkel utrustning och med kardiologiska analyser.
Han vill också använda en innovation från Oxford där
en ”osmart” mobiltelefon ihop med en äggkopp spelar
in hjärtljud!

Leif Sörnmo. Foto: Johan Cedervall

– Vi hoppas kunna hjälpa kardiologerna med patienter
som har förmaksflimmer, bland annat med att avgöra vilken
behandling som är bäst för den enskilde. Ibland hjälper det
att bränna bort hjärtceller med en införd kateter, men inte
alltid. Vi Jobbar med metoder för att underlätta beslutet. Våra
resultat har publicerats, men stegen till att få ut det i kliniken
är långa, säger Leif Sörnmo.
– Ett område som intresserar oss är att undersöka njurpatienter under dialys. Hjärtat påfestas av dialysen men att mäta
EKG under dialysen blir komplicerat för alla parter. Direkt
från dialysmaskinen kan vi utvinna betydande information
om hjärtat: frekvens, förmaksflimmer, rytmrubbningar. Här
samarbetar vi tätt med Gambro, bl a via Mattias Holmer som
är industridoktorand finansierad av Vetenskapsrådet.
Mikropotentialer i EKG kan man få fram med signalbehandling trots att det handlar om så små strömmar att de inte
”syns med blotta ögat”, som Leif säger. Hjärtat är långtifrån
det enda organet i kroppen som avger elektriska signaler.
Forskarna lägger stor möda vid att separera bort signaler från
exempelvis andra muskler i kroppen. Detta sker i samarbete
med läkare vid främst hjärtkliniken i Lund men också i många
internationella samarbeten.
Forskningen började redan på 70-talet med Leifs företrädare Per-Ola Börjesson och kliniske fysiologen Olle Pahlm
som idésprutor .
Det finns gott om olösta frågeställningar i det bioelektriska fältet. Arytmier av andra slag kan behandlas med pacemaker eller defibrillatorer.
TEXT: MATS NYGREN

Simulering av den elektriska aktiviteten vid förmaksflimmer
baserad på en sfärisk modell av ett förmak. Kurvorna resulterar
från mätningar på olika platser på sfären, och avspeglar att
förmaksflimmer är en oorganiserad hjärtrytm.
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Fredrik Palmqvist och företrädaren PG Nilsson vid mottagningen när den senare avtackades. Foto: Anders Frick

En social tävlingsmänniska
Fredrik Palmqvist ny kanslichef för LTH
SEDAN FÖRSTA APRIL har LTH en ny kanslichef, Fred-

rik Palmqvist. En social varelse som också är uttalad
tävlingsmänniska, om man får tro honom själv. Än så
länge finns företrädaren Per Göran PG Nilsson kvar i
kulisserna (Navet) med ett specialuppdrag för universitetsrektorn.
– Jag har haft en fantastisk första månad, alla är mycket hjälpsamma och trevliga. Det bådar gott framöver.
Fredrik Palmqvist är 45 år, gift med Eva och har tre barn
mellan sex och tolv år. Han bor på landet mellan Kyrkheddinge och Esarp och planterar träd på sin stora tomt.
Han är uppvuxen i Tyringe, där han ägnade mycket energi
åt både simning och löpning. Gymnasiet läste han i Hässleholm fast ännu roligare var utbytesåret i USA. Även där
blev det mycket friidrott och terränglöpning och Fredrik insåg
att man där kommit längre när det gällde träningsmetoder,
särskilt mentala.
Fredrik simmar och springer fortfarande en del men när
han klarade Stockholm Maraton på 2 timmar och 50 minuter
1987 så var han nära att spränga sig.
– Simning är ett av de bästa sätten att fundera, tycker
han.
– Jag är uttalad tävlingsmänniska. Att jag valt individuella
sporter betyder inte att jag inte trivs med folk, tvärtom är jag
en social varelse.
På LTH fick Fredrik under första veckan skaka hand med
bortåt 300 människor så den sidan kom väl till pass. Vid
det här laget har han träffat alla verksamhetsansvariga och
många andra och håller på att bygga upp en egen bild av
verksamheten. Under tiden som förplägnadsbefäl i marinen
väcktes ett annat starkt intresse – mat! Idag älskar Fredrik att
laga mat och särskilt att grilla – året runt.
– Jag följer sällan ett recept utan får utlopp för en kreativ

sida, säger han. Och liksom löpning och simning ger detta
en direkt feedback.
Fredrik läste maskinteknik på LTH 1989–93 och blev
anställd på Ericsson Mobile samma dag han redovisade
examensarbetet. Där har han varit mekanikkonstruktör, designleader och projektledare och sektionschef och deltagit i
mobiltelefonens segertåg mot en pryl för alla fickor. De senaste åren har företaget hetat Sony Ericsson och Sony Mobile.
– Jag brinner för att människor ska våga utmana sig
själva. Mitt jobb är att skapa de bästa förutsättningarna och
även tillåta att man misslyckas, säger han. Man ska vara så
prestigelös att man kan göra om när det inte blev rätt. Det
viktiga är att dra lärdomar av sina misstag.  Det målet står
kvar även om det inte är mobiltelefoner som produceras på
LTH. Studenter och forskare står i fokus och kansliet är en
serviceorganisation med ansvar.
En sak som Fredrik redan vågar säga är att han kommer
att arbeta för tydligare mål för verksamheten.
Teknologtiden minns han som en fantastiskt trevlig tid
som gav honom de vänner han fortfarande umgås med. LTH
och Kristianstad nation där han arbetare i kuratelet stod för
inspirationen.
– Studenter får några extra år på sig att bli vuxna, trycker
han. Det är nog bra. I Lund har både nytänkandet och traditionerna passat mig bra.
Företrädaren PG Nilsson är alltså kvar i tjänst till sin
67-årsdag i september. Några frågor om Trafikflyghögskolan
och Järnvägshögskolan ska uppta honom liksom ett särskilt
utredningsuppdrag åt rektor. Hans råd till efterträdaren lyder:
– Det som gjort kansliet trevligt är att vi har utrymme
att jobba med utveckling och ett stort delegerat ansvar. Ge
avdelningscheferna den frihet de behöver. Det är också viktigt
att sätta sig in i övergripande frågor.
TEXT: MATS NYGREN
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Allt du inte visste om vatten
VATTEN ÄR EN synnerligen viktig molekyl, bland annat

för att våra egna kroppar till övervägande del består
av den. Professor Kenneth M Persson vid Teknisk vattenresurslära på LTH har mycket mer att berätta om
ämnet. (Denna text är förkortad, hela texten kan läsas
i LTH-nytts webbupplaga.)
Vatten består av grundämnena syre och väte. En syreatom
binder två väteatomer och bildar H20.
Det vatten som finns på jorden bildades när jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan.
I vårt solsystem är Jorden unik. Jupiter består huvudsakligen av väte och helium, liksom gasplaneterna Saturnus, Uranus och Neptunus. Jorden, Venus och Mars har större andel
tyngre atomer, vilket för Jordens del är tacknämligt, eftersom
evolutionen inte skulle ha kunnat ske med bara väte- och
heliumatomer som byggstenar. Planeten Jorden skulle kanske
kallas Vattnet istället. 71 % av jordytan är täckt av vatten.
En mängd väte reagerade med syre på Jorden och bildade
vattenånga. Allt syre förbrukades och överskottet av väte
försvann förmodligen från atmosfären till rymden. Jordytan
kyldes långsamt ned och vid ett tillfälle, när trycket i atmosfären sjönk under 250 bar och temperaturen föll under vattnets
kritiska temperatur, 374oC, kunde det börja regna vatten.
Den kritiska temperaturen är den temperatur, vid vilket en
gas inte kan kondenseras till vätska, oavsett vilket tryck den
utsätts för. I atmosfären fanns vid denna
tid troligtvis metan, ammoniak, koldioxid, kvävgas och vattenånga.
Regn har fallit i minst 3 miljarder
år. Effekterna var dramatiska för
jordytan när väl regnet började falla
och vattnets kretslopp tog sin början. Atmosfären kunde tvättas
ren varje gång regn föll.
Stoft, partiklar, vattenlösliga gaser som ammoniak och koldioxid
och energi flyttades
från atmos fären

Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, får 2013 års kemiteknikpris av Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR). Hans senaste idé är ett
företag som ska realisera innovationer inom vattenområdet så fort som möjligt. Varje år delar Sveriges
kemiingenjörer ut ett pris i form av en silvertacka till
en framstående kemiingenjör. Kenneth är på halvtid
professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska
högskola och på halvtid forskningschef vid Sydvatten
AB.

till jordytan. På jordytan bildades vattenpölar som löste ut
vattenlösliga salter från jordlager och berggrund till vatten.
Pölarna bräddade över och bildade rännilar med vatten som
letade sig nedåt över marken mot de lägsta punkterna. På
vägen fram smekte vattnet marken och började omforma
den, släta ut den, fåra upp den, flytta den. Områden som var
svalare kunde få tillfört värme med vattnet. Områden som
var varma kunde lämna ifrån sig energi till vattnet. Vattnet
förångades till atmosfären igen förmodligen mycket snabbt,
men kunde åter bilda regn och fortsätta sin bearbetning av
markytan, en process som ännu inte tagit slut. Genom att
atmosfären tvättades ren, kunde värmestrålning från den
heta Jorden lättare spridas ut i rymden och temperaturen i
atmosfären långsamt börja sjunka.
I djupet av marken på Jorden fanns öppna sprickor och
hålrum. När det började regna förändrades detta. Genom
gravitationen rann vatten ned i alla skrymslen och hål och vattenfyllde det inre av marken. Grundvatten uppstod. Grundvatten kan reagera med jordlager och berggrund och lösa ut
respektive fälla ut salter, beroende på temperatur, tryck och
salthalter. Dessa mekanismer medförde också att gaser från
luften kunde reagera med mineral i jordlagren genom att
ämnena fanns i samma fas, i vattenlösning. En otrolig mängd
salt började också flyttas av vatten från mark till de djupaste
pölarna, de som blev hav. I haven finns 5 x 1017 ton salt. Om
saltet skulle bredas ut jämnt på jordytan, skulle det bli ett
saltlager på drygt 90 meter.
Jordens skorpa är cirka 35 km mäktig under landkontinenterna men bara 10 km under haven. Havens medeldjup
är 2.900 m (2,9 km). Avståndet från jordytan till planetens
centrum varierar en aning och är 6.357 km vid polerna och
6.378 km vid ekvatorn. Polerna är litet tillplattade jämfört
med ekvatorn. Jordens vikt beräknas till 5,9 x 1021 ton, vilket
medför att vattnets andel av jordens totalvikt endast är cirka
0,2 ‰. Detta är vid förstone förvånande men beror på att
allt vatten finns i eller på jordskorpan och saknas i manteln
och jordkärnan.
Vattnet befinner sig i ett ständigt kretslopp eftersom
solen gör atmosfären törstig. Från alla fria vattenytor samt
från all fuktig mark avdunstar vatten till atmosfären. All mark
är mer eller mindre fuktig så till och med från skenbart torra
områden som Sahara kan betydande vattenmängder avdunsta dagtid. En typisk vattenhalt i ökensand är 10–15 %. Även
växter, djur och människor tillför atmosfären vatten, via olika
biologiska processer. Bara fotosyntesen förbrukar 100.000
miljoner ton vatten varje år.
Vattenångan i atmosfären kondenserar och faller ned
som dagg, regn, hagel och snö. Väl nere på marken återförs
omkring 70 % av vattnet tillbaka till atmosfären igen, dels
från avdunstning, dels via växternas vattentransport i blad
och stjälkar, den så kallade transpirationen. Detta kretslopp
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är gigantiskt. På ett år regnar det 110.000 km3 (1 km3 =
1.000.000.000 m3) över land, motsvarande en årsnederbörd
på i medeltal c:a 740 mm. Till havs regnar det än mer, drygt
1.000 mm/år, men denna nederbörd flyttar bara energi, inte
materia. Nederbörd på land flyttar både energi och materia.
Den sammanlagda vattenvolymen i och på jordskorpan uppskattas till knappt 1.500 miljoner km3, varav det allra mesta
är salt.
Liv uppstod på Jorden efter att den hydrologiska cykeln
tog fart. Utan vatten blir det inget liv. Astronomer söker därför efter vatten på andra planeter och har hittat vattenånga
på Mars och på Jordens måne samt några av Jupiters och
Saturnus månar. Vattenånga kan förekomma också i mycket
låga temperaturer eftersom is sublimerar till vattenånga. Meteoriter och kometer består som regel delvis av is och Jorden
tillförs några gram nytt vatten varje år när meteoriter slår ned
eller när kometsvansar råkar komma för nära jordatmosfären
och fångas in av gravitationen.   Men vatten i vätskeform
har bara hittats på Jorden. Här har vattnet en unik ställning,
genom att det förekommer samtidigt i fastfas, vätskefas och
som gas.
Mikroorganismerna började kolonisera alla ytor på
Jorden. Landlevande mikroorganismer måste tåla en kemiskt
reaktiv sträng atmosfär med surt regn mättat på svavelväte,
vid pH 1. Dessa mikroorganismer lever på oxidativa reaktioner
och förbrukar syrgas. De är aeroba (använder syre).
Nästa steg i utvecklingen kom med enkla encelliga alger
som kunde binda energi från solljus i fotosyntesreaktioner.
Dessa alger tål temperaturer upp till 70o C, vilket tyder på att
Jordens yttemperatur hade sjunkit med 30 grader från det att
de första organismerna började växa. Algerna lever i vatten
och förbrukar vatten och koldioxid i fotosyntesreaktionen. De
bildar organiska föreningar genom fotosyntesen, men också
syrgas, vilket mättar omgivande vatten och avgår till atmosfä-

ren. Syrehalten i Jordens atmosfär började stiga. I atmosfären
fanns rikligt med metan och ammoniak. Dessa gaser är inte
stabila i närvaro av syre, utan oxideras till koldioxid, kvävgas
och vatten.
Den måttligt stigande syrehalten ledde fram till en dramatisk
förändring av atmosfärens sammansättning på Jorden. Syrehalten ökade från knappt mätbar för 1,5 miljarder år sedan till
över 10 volymsprocent för 550 miljoner år sedan och drygt 20
volymsprocent i dag. Den ökande halten koldioxid gynnade
fotosyntetiserande alger, som i sin tur skyndade på att bilda
mer syrgas.
Den renare, med mänskliga lungor friskare, luften underlättade fortsatt avkylning av jordytan. En svalare livsmiljö
stimulerar utvecklingen av nya organismer. Mikrosvampar
och de allra äldsta eukaryota cellerna kan leva i temperaturer
upp till 60oC, medan växter och djur tål upp till cirka 40oC.
Successivt allt komplexare organismer formades av evolutionens drivkrafter, men alla fordrade tillgång till vatten för sin
existens.
När flercelliga organismer började kolonisera land för
cirka 600 miljoner år sedan, lämnade de den trygga vattenmiljön där vatten alltid funnits att tillgå, till ett liv utan
garanterad vattenförsörjning. Därför är det ingen tillfällighet
att de första landlevande djuren huvudsakligen var amfibier,
som kunde ta sig till vatten dagligen om det behövdes. De
första landlevande växterna växte i sumpmarker och deltan
av samma skäl. Fortfarande är alla organismer helt vattenberoende. En normal kvinna dricker sin kroppsvikt 9 gånger per
år, en normal man ungefär 8 gånger per år. Varje djur börjar
sitt liv i vatten. Livmodern vattenfylls i däggdjuret för att ge
fostret en mild och säker första tillvaro före födseln, som ju
föregås av att vattnet går.
För en oavkortad text se www.lth.se/lthnytt
TEXT: KENNETH M PERSSON

21

22

LTH-NYTT | NR 1 | 2013

Lärartips om vatten
på Världsvattendagen
”VATTEN, VATTEN ÖVERALLT, bara om vi delar”. FN har

förklarat 2013 som det Internationella vattenåret för
att belysa vattnets betydelse för våra våra liv, vår miljö,
den socioekonomiska utvecklingen och fattigdomsbekämpningen.
Den första meningen ovan vann UNESCO:s slogantävling,
vinnaren heter Megha Kumar.
Utmaningen skapas av att vattnet är ojämnt fördelat i tid
och rum, den hydrologiska cykeln är komplex och ingrepp
i den har många följder. Vattenresurserna hotas av snabb
urbanisering, föroreningar och klimatförändringar och en
växande världsbefolkning. Vatten är en delad resurs och
det råder en mängd konflikter kring dess utnyttjande. Detta
kräver möjligheter till samarbete bland vattnets användare.
Frågan uppmärksammades genom konferenser och andra arrangemang men särskilt också den 22 mars på Världsvattendagen.
Den dagen samlades ett antal lärare på Vattenhallen (var annars?) och fick massor av lärartips kring vatten. Exempelvis
fick de höra av Chad Boda från LUCSUS vid Lunds universitet
att ungefär 200 liter renat vatten per dag konsumeras per
svensk, att en enkel pizza kräver 1.259 liter att producera, en
liter kaffe ”innehåller” 140 l vatten, 2 liter läsk 400 liter och

en hamburgare 2.400 liter och ett par jeans 1.900 liter! Chad
talade om vårt ”vattenfotavtryck”.
Om vattnets unika egenskaper berättade kemiprofessor
Ulf Ellervik, t ex att vatten troligen har en stark lukt men
att vårt luktsystem inte är programmerat att känna av det,
att dess smält- och kokpunkter är förutsättningen för liv på
jorden, särskilt det ovanliga faktum att fast vatten (is) tar
mer volym än vatten och därför flyter. Om icke skulle haven
bottenfrysa. Att den dödliga dosen vatten ligger kring sex
liter, visste han också att berätta.
Ett antal mer ”hands-on” experiment fick lärarna också
prova på genom Vattenhallens och Sydvattens gemensamma
ansträngningar.
Vill du vara med som bollplank i Sydvattens kampanj mot
skolorna, se www.drickkranvatten.se/gymnasiearbeten
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

JUNIORPRIS
Gymnasieeleven Emil Johansson vann Svenska Juniorvattenpriset för 2013. Priset fick han för ett projekt i
vilket han upptäckt att våra konventionella trädgårdsslangar innehåller en rad giftiga ämnen som bly, antimon, barium och krom.

Anna-Karin Wickström från Sydvatten demonstrerade i en miniatyranläggning hur vattnet från Bolmen renas innan det går ut
till Lundaborna, något som tillfälligt klickade några veckor senare.
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Från avlopp till gott vatten
ATT DRICKA VATTEN som är producerat av avloppsvat-

ten är en realitet för många redan idag och för ännu
fler imorgon. Men långt ifrån alla ämnen kan tas bort
i reningsprocessen, ett problem är läkemedelsrester.
Men är det säkert att dricka?
Redan idag säljs det dricksvatten som renats fram
ur avloppsvatten, NEWater från Singapore säljs till
och med på flaska. För bara 24 timmar sedan var det
avloppsvatten!
Runt om i världen ökar befolkningen i tätbebyggda områden. För första gången i världshistorien levde det år 2009 fler
människor i städerna än på landsbygden. Behovet av färskvatten ökar. Närbelägna vattenresurser är redan utnyttjade och
tillgångar på större avstånd måste delas med andra tätorter
som även de växer. Coloradofloden, exempelvis, förser Phoenix, Las Vegas, Los Angeles, Denver, San Diego och Tucson
med vatten.
Att använda avloppsvatten som en dricksvattenresurs
har idag blivit en nödvändighet på många ställen på grund
av avsaknaden av vatten. Mängden avloppsvatten är relativt
konstant, vilket innebär att man kan tillfredsställa vattenbehovet även under torrperioder. I Singapore och Orange County
(Kalifornien) har man använt sig av planerad återanvändning
av renat avloppsvatten sedan 2001 respektive 1976.
De processer man använt sig av är membrantekniken
omvänd osmos och ultraviolett ljus eller ultraviolett ljus i
kombination med väteperoxid (se faktaruta). Hittills har inga
studier visat på några sjukdomsutbrott orsakade av återanvändningen.
Det är inte det mikrobiologiska hotet som är ett problem

i återanvändning av renat avloppsvatten. Det är i stället de
små organiska molekylerna som ingår i de produkter vi dagligen använder i hushållet, kemikalier för rengöring, hygien
och läkemedel. Allt detta hamnar till slut i avloppsvattnet.
Reningsverken är inte byggda för att ta bort dessa ämnen och
många ämnen passerar rakt ut i vattendragen. Ett bevis för
detta kan vi finna i Stockholm. En gång per år sedan 2005 har
Stockholms läns landsting analyserat råvattnet och det producerade dricksvattnet vid vattenverken Görveln, Norsborg
och Lovö. Man har då funnit upp till 11 olika läkemedelsrester
i kranvattnet.
Det är väldigt små mängder av läkemedelsrester i vattnet.
För att få i sig en tablett Ibuprofen måste man dricka två liter
vatten varje dag i 48.000 år! Men, det finns idag ingen kunskap om, eller hur, det kan påverka människan långsiktigt att
dagligen dricka denna läkemedelscocktail. Man vet inte heller
vilka effekterna kan bli på det akvatiska livet, som plankton
och fiskar, och det är därför viktigt att man avlägsnar så
mycket som möjligt.
Ett membrans avskiljningsförmåga brukar från tillverkarnas sida anges i hur stor den största molekylen som kan
passera igenom är. Omvänd osmos kan avskilja så små ämnen
som natrium och kloridjoner, partiklar i atomstorlek, och används idag för att avsalta havsvatten.
Membranen består av polymerer, ett nätverk av kolkedjor
som sitter ihop med varandra. Man kan likna membranet
vid en hoptrasslad garnrulle där trådarna sitter mycket tätt
och man måste trycka igenom vattnet samtidigt som större
molekyler fastnar i garnet. I och med att det krävs höga tryck
för att driva avloppsvattnet igenom membranet blir processen
dyr. Billigare metoder behövs för rening i större skala.
ARTIKELN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA >>

Våra vanligaste läkemedel går rätt igenom våra reningsverk och påverkar miljön. Forskarna söker en lösning.
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En möjlighet är en annan typ av membran, nanofilter. Då kan
det räcka av en tredjedel av det tryck som krävs för omvänd
osmos. Men då är hålrummen cirka fem gånger större och
med andra ord lite sämre. Ett efterföljande reningssteg är
nödvändigt.   
Trots detta har det visat sig att vissa ämnen hålls tillbaka
av nanofiltren fastän de är mindre än vad tillverkarna säger
ska kunna passera och tvärtom, sådana som är större och inte
ska gå igenom går igenom. Vi studerar i ett forskningsprojekt
på LTH hur molekylers olika egenskaper påverkar hur väl de
kan avskiljas över membranen. Som exempel kan nämnas
att två ungefär lika stora smärtstillande ämnen, Diklofenak
(Voltaren) och Kodein (Treo) avskiljs av ett nanofiltermembran
till mellan 60 och 80 % respektive 90–99 %. Det är tydligt
att det finns fler faktorer än storleken som påverkar filtrets
förmåga och det hänger ihop med ämnenas tredimensionella strukturer. Kemiska egenskaper, som vattenlöslighet,
hydrofoba egenskaper, laddning med mera spelar också en
roll Andra ämnen med liknande egenskaper borde då även
de avskiljas på likartat sätt av membranet, oavsett om det

är hygienprodukter, läkemedelsrester eller rengöringsmedel.
Målet med vår forskning är att man i framtiden ska kunna
klassificera hur olika membranprocessers avskiljningsmekanismer fungerar. Med en sådan kunskapsbas kan vi bygga
upp reningsanläggningar med maximal avskiljningsförmåga
och det kan bli möjligt att förse miljarder människor med ett
säker och miljömässigt hållbar produktion av dricksvatten.
TEXT: LENA FLYBORG

FAKTA | OSMOS
Om det finns en koncentrationsskillnad av ett ämne på
de båda sidorna av ett halvgenomträngligt membran
kan vattenmolekylerna passera igenom membranet
för att utjämna skillnaden. Ämnet är dock för stort och
kan inte passera. Vi får en tryckskillnad mellan de två
sidorna, det osmotiska trycket. Om man lägger på det
osmotiska trycket och lite till kommer vattenmolekylerna att röra sig i motsatt riktning bort från ämne A.
Det är den här tekniken som används i avsaltningsanläggningar för att framställa dricksvatten av havsvatten.

Lena Flyborg snart doktor i vattenrening
VI DRICKER LITE läkemedel när vi dricker vatten. Åtmins-

tone om andra städer finns uppströms om vattenverket.
Inte främst för att folk häller sådant i avloppet utan för
att det delvis går igenom kroppen och ut i toaletterna.
Det berättar doktoranden Lena Flyborg, som i sin forskning undersöker hur verkligt avloppsvatten kan renas.
Vårterminen 2012 läste hon kursen Kommunikationsteknik
och vann den tävling om bästa populärvetenskapliga artikel
som avslutar kursen. Här publiceras en redigerad upplaga
av artikeln.
Lena Flyborg är uppvuxen i Stockholm och läste kemiteknik vid LTH fram till 1990. Sedan har hon arbetat med
vattenreningsfrågor på K-konsult, Fors avloppsreningsverk,
Himmersfjärdsverket samt inom industrin hos ITT Flyckt.
Vattenrening sökte hon sig till för att hitta ett globalt och
meningsfullt arbetsfält.
– Jag läste kemiteknik och kompletterade med relevanta
vattenkurser vid Väg och vatten, berättar hon. Detta var innan
programmet Ekosystemteknik fanns.
2008 kom hon tillbaka till LTH för att forska vid Teknisk
Vattenresurslära. Ett planerat Unesco-projekt blev aldrig verklighet så istället har Lena arbetat med frågor om återanvänd
av renat avloppsvatten. Nu är hon framme vid sista året och
planerar att disputera till hösten.
Lena har elvaåring så fritidssysselsättningar saknas sällan.
Nu när våren äntligen har kommit blir det mycket cykelutflykter runt Lund.
Efter forskarstudierna hoppas hon finna arbete i Stockholmsregionen.

Lena Flyborg med en flaska dricksvatten framställd av avloppsvatten i Singapore.
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Tio små stugor för att fira
TIO ALLDELES NYA kolonistugor med

modernt stuk glänser i solen vid
kanten av Citadellets vallgrav i
Landskrona. Staden har gamla kolonitraditioner, finns Sveriges enda
museikoloni, Rothoffska kolonin,
och koloniområdet ligger strax intill
det gamla slottet från 1500-talet.
Landskrona fyller 600 år i år och som
ett välplanerat led i firandet började ett
samarbete mellan LTH:s arkitektutbildning och Landskrona stad redan 2010.
Första- och andraårsstudenterna fick i
uppdrag att rita och bygga en modern
kolonistuga i trä, med valfri funktion i
skala 1:10, därefter valdes tio av stugorna
ut av en jury och har nu byggts på en av
bastionerna intill Citadellet.
– Uppdraget var att rita en modern
kolonistuga, och det ingick vissa villkor
– stugorna skulle hålla friggebodsformat, 15 kvadratmeter, annars var det
ganska fritt. Studenterna har själva valt
att använda stora glaspartier – bra vid
förodling – och att skapa rekreationsmöjligheter, t ex att kunna sitta ute och vila,
berättar projektledare Christin Nielsen
vid Landskrona stad.
Slottsarkitekt Gunilla Svensson har
formgett själva platsen där stugorna ligger, när LTH-nytt besöker bastionen är
några redan färdiga och andra nästan
klara. Dessutom håller en bro som leder
över till det äldre koloniområdet på att
anläggas, på andra sidan ligger en stuga
som byggdes till Landskronas 500-årsjubileum 1913.
– När vi inledde projektet gick vi ut
och frågade olika byggföretag i Landskrona om de var intresserade, och det
var de! Varje stuga har byggts och ägs
av respektive byggföretag och stugorna
kommer att stå här hela säsongen fram
till 28 september. Därutöver kommer
lokala trädgårdsföretag att skapa olika
sorters trädgårdar kring kolonistugorna.
Emilie Dafgårds bidrag heter ”Konkav” och ser lite grand ut som en välvd
snäcka med spröjsade fönster åt två håll.
Inbyggda boxar med lock går att använda som odlingslådor men man kan även
sitta på dem, och det finns luckor i väg-

Emilie Dafgård utanför sin kolonistuga ”Konkav”, byggd av ett företag i Landskrona.

gen där det t ex går att förvara redskap.
– Jag inspirerades av en grotta. Uteplatsen ska kännas som att man sitter
omgiven av ett skal. När vi fick i uppgift
att bygga en trämodell i så stor skala som
1:10 kändes det till en början väldigt tidskrävande men det visade sig vara oerhört
lärorikt och jag fick en jättebra förståelse
för hur en träkonstruktion är uppbyggd.
Det var ett konkret och grundligt uppdrag och modellerna är roliga att titta
på, säger Emilie Dafgård.
Magnus Gyllenstens kolonistuga
har fått namnet ”Rytm” efter rytmen
som spaljéerna och träplankorna följer.
Det går att se rakt igenom den och bland
de funktionella detaljerna finns nerfällda
bänkar, bord och en dagbädd.
– På ena sidan kan man öppna upp
dörren till verktygsboden, det är också

en tålig plats för trädgårdsodling, och
byggd i enkla material. Det är spännande
att se stugan i full skala, den känns behändig. Jag har erfarenheter nu som jag
inte hade i ettan men jag är ändå väldigt
nöjd, det var ett bra projekt.
Förutom de tio utvalda kolonistugorna kommer här även att finnas en
liten putsad stuga, ritad av tv-profilen
Ernst Kirchsteiger, runt den byggs
Barnens Trädgård med ett stort fågelbo
med labyrinter och tunnlar. Även några
av trämodellerna från kursen 2012 ska
visas upp.
En kurs där arkitektstudenter får rita
och bygga kolonistugor i modell i samarbete med Landskrona stad och sponsrade av byggföretag har arkitektprofessor
Tomas Tägil anordnat i flera år.
TEXT OCH FOTO: CAROLINE ALESMARK

Projektledare Christine Nielsen tillsammans med studenterna Emilie Dafgård och
Magnus Gyllensten.

25

26

Kemiprogrammet i backspegeln
EGENTLIGEN HADE SELMA Kuric tänkt bli yrkesofficer. Men

efter tolv månaders värnplikt på Revingehed ville hon
prova på högskolestudier. Det blev kemiteknik på LTH,
ett val hon aldrig ångrat.
Nej, värnplikten var inte riktigt det hon förväntat sig. Så när
hon satt där på Revingehed och bläddrade i de olika högskolebroschyrerna fastnade hon för ordet byggstenar som nämndes i samband med civilingenjörsutbildningen i kemiteknik.
– Jag har alltid varit intresserad av de små byggstenarna,
vad som sker på mikroskopnivå, säger hon. Och jag har alltid
varit lagd åt det naturvetenskapliga hållet så en ingenjörsutbildning var inte främmande för mig.
Kemiteknik låg närmast det hon var ute efter. Kurserna
lockade och helheten i programmet kändes vettig. År 2003
började hon och så här tio år senare konstaterar hon bestämt
att hon minns utbildningen med glädje.
– Det var verkligen en givande utbildning. Det breda
upplägget med många olika kurser var bra liksom lärarna.
Utbildningen krävde mycket arbete och det var jobbigt och
stressigt ibland men det innebar goda möjligheter att bygga
upp sig själv inför ens kommande yrkesroll. Jag älskar det jag
gör idag, säger hon.
Även det sociala livet under utbildningsåren ser hon som
mycket viktigt; hon har många vänner kvar från LTH-åren.
Det enda hon saknade under utbildningen var att tidigare
och oftare komma ut i arbetslivet och få inblick i vad en kemitekniker arbetar med.
Examensarbetet gav den möjligheten. Selma Kuric
gjorde sitt exjobb på Astra Zeneca där hon utvärderade olika
material med olika metoder. Ett arbete klart anpassat till hennes inriktning, material och polymerer.
– Examensarbetet är jätteviktigt. Det var mycket utvecklande att komma ut i arbetslivet och få känna på yrkesrollen
på ett avslappnat sätt. Och ett bra tillfälle att skapa nätverk.
Efter avslutat exjobb fick Selma nästan direkt jobb som
systemingenjör på Försvarets Materialverk i Stockholm. Med
sina kunskaper i material och polymerer kastades hon direkt
in i stora upphandlingsfrågor.
– Det var ett givande arbete även om det inte direkt var
kopplat till det jag pluggat. Men under utbildningen hade

jag tränats i att angripa arbetsuppgifter som jag inte var så
insatt i, så det gick bra. Man har sin trygghet i den utbildning
man har bakom sig. Dessutom kom den sociala förmågan och
vanan vid projektarbete väl till användning.
Selma Kuric trivdes bra, både på FMV och i Stockholm.
Men bostadssituationen var bedrövlig och efter ett år gav
hon upp och flyttade tillbaka till Skåne. Här sökte hon jobb
på det globala medicintekniska företaget Gambro eftersom
dess profil väl stämmer överens med det examensarbetet hon
gjort på Astra Zeneca. År 2010 började hon som utvecklingsingenjör/aktivitetsägare.
På Gambro arbetar Selma med produktutveckling av
vätskor och förpackningar, ett arbete som har direkt koppling
till hennes utbildning.
– Efter utbildningen har jag hamnat rätt, säger hon.
Poängen med att vara civilingenjör är att man har stora arbetsmöjligheter. Man är väldigt bred och duktig på att sätta
sig in i nya saker snabbt och det öppnar upp arbetslivet. Jag
ser verkligen positivt på framtiden.
Selma Kuric trivs mycket bra på Gambro. Här finns alla
möjligheter, tycker hon.
– Jag är inte den som planerar i detalj men min ambition
är att komma uppåt och framåt. Jag vill ha mer ansvar och
ser en roll och position där jag kan arbeta mer med strategier
och helhetsperspektiv på företaget. Men jag har inte bråttom,
man ska vara här och nu och lära sig så mycket man kan och,
inte minst, ha roligt. Jag har roligt på jobbet, bra människor
omkring mig, intressanta arbetsuppgifter och utvecklas hela
tiden. Vad mer kan man begära?
TEXT OCH FOTO: GÖRAN NILSSON

SELMAS STUDIERÅD
• Plugga inom givna tidsramar och lär dig bra studieteknik. Se studierna som ett 8–5-jobb.
• Glöm inte bort fysisk aktivitet, den förbättrar din
koncentrationsförmåga och dina studieresultat.
• Ha kul och umgås med andra. God social förmåga har
man nytta av i arbetslivet.
• När du har din examen – var öppen för att röra på
dig och våga prova andra slags yrken än de du tänkt
på tidigare.
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Hallå där…
ERIK BERGMAN OCH SARAH TÖRNQVIST som sedan i höstas

(2012) bloggar om sin kemiutbildning på LTH

kemibloggen.blogg.lu.se

VARFÖR BLOGGAR DU OM DIN UTBILDNING?
Det är roligt och intressant att kunna berätta vad man gör.
Det finns fördomar mot studenter över lag och det är bra
att kunna motbevisa dem. Och ja -kanske också bekräfta
någon enstaka. Vi studerar hårt, men arbetar också hårt för
sektionen och kåren och det är kul att visa att det går att
kombinera nytta med nöje. Jag jobbar dessutom extra och vill
gärna visa att det går att studera och ha extra jobb samtidigt.

VARFÖR BLOGGAR DU OM DIN UTBILDNING?
Jag gillar att skriva! Jag bloggade i 14-årsåldern (inläggen var
ofta parodier på ”vanliga” bloggar) och jag hade vanligtvis
väldigt roligt så jag såg detta som en bra chans att börja igen.
VEM BLOGGAR DU FÖR?
Jag försöker hålla mig på en nivå så att även personer utan
djupare förkunskaper inom kemi kan hänga med, t ex folk
som funderar på att börja studera här.
HAR DU NÅGRA BLOGGANDE FÖREBILDER?
Min kära mor! www.lotten.se
HAR DU NÅGRA TIPS TILL DINA STUDIEKAMRATER?
Dela upp plugget i småbitar. Belöna dig själv när du blir klar
med ett stort arbete. Sov ordentligt. Tänk över ifall plugg i
grupp egentligen är mer effektivt.
VAD ÄR KEMI FÖR DIG?
Efter att ha sjungit K-sektionens visa hundratals gånger har
jag självklart en positiv inställning till kemi. Men faktum är att
renodlad kemi är något som är ganska ovanligt i min vardag!
Det mesta jag sysslar med har att göra med t ex matematiska
modeller, enhetshantering och kostnadsfrågor inom kemitekniska system.

VEM BLOGGAR DU FÖR?
Jag bloggar nog mycket för mig själv, det är skönt att kunna
släppa ut sina tankar om exempelvis sin utbildning eller någon
kurs. Man vet att det är likasinnade (dvs. personer som är
intresserade av kemi) som kan ge en svar som man då kan
relatera till på ett annat sätt än om man bara skriver något
alldagligt.
HAR DU NÅGRA BLOGGANDE FÖREBILDER?
Inga direkt så här på rak arm. Jag tycker det är trevligt att
googla runt på bloggar som handlar om att baka surdegsbröd, bakverk med mera. En god vän har frälst mig totalt i att
baka mitt eget bröd och då framförallt surdegsbröd.
HAR DU NÅGRA TIPS TILL DINA STUDIEKAMRATER?
Kom ihåg att allt inte bara handlar om studier, man måste
ha roligt också under sin studietid! Det är en sådan enorm
press på att man ska ha högst betyg och klara allt på en
gång. Det är okej med en 3:a och att behöva göra en eller
annan omtenta.
VAD ÄR KEMI FÖR DIG?
Kemi är allt för mig. Fysiker brukar säga att allt är fysik, men
för mig är allt kemi! Med hjälp av kemi kan vi tillverka nya
mediciner, vi kan tillverka nya material som kan underlätta vår
vardag. Genom att blanda olika kemiska substanser så kan vi
tillverka snudd på vad som helst, ja våra enda begränsningar
är våra kunskaper. Kemi gör mig glad! Jag har aldrig ångrat
att jag började läsa på K, jag brukar snarare fråga mig själv
vad jag hade gjort och varit om jag inte börjat läsa på K och
LTH.
TEXT OCH FOTO: RAGNHILD MÖLLER
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Nanoprogram fyllde tio år
I TIO ÅR har det utbildats civilingen-

jörer i teknisk nanovetenskap vid
LTH. Det är längre än nästan någon
annan stans i Sverige.
– Än idag annonseras det sällan efter
nanoingenjörer, begreppet är inte etablerat, men det finns många branscher
där kompetensen är intressant. Om inte
annat så kan vi nog alla bli doktorander
om vi vill, säger John Kumlin som var
med och arrangerade programmets
jubileumsfirande i april. (Själv var han
egen företagare en bit från nanobranschen.)
I flera dagar samlades alumner
och studenter till träffar, och föreläsningar, en branschkväll, en alumnipub,
ett case-work, ett symposium med
internationella spjutspetsforskare och
en avslutande bankett. Man ordnade
också en nanosciencedag för inbjudna
gymnasieelever.

Under branschkvällen berättade
kommunikatör Stina Bergström (bilden ovan) om en ganska nybildad förening och aktiebolag, SwedNanotech
(startat 2010) som arbetar för att skapa
nätverk mellan aktörer från näringsliv,
akademi och studenter och doktorander. Nu har man 120 medlemmar och
arrangerar nanodagar och utser årets
Nanoföretag.
– Rädslan för nanopartiklar är en
av branschens största utmaningar,

menade hon. Men kommunikation kan
komma runt problemet, så man lär sig
skilja på sammanhang där det verkligen
är en risk och övriga situationer. SwedNanoTech kan också vara en väg för
studenter att hitta intressanta företag,
sa hon.
Martin Magnusson, F-sektionsordförande för tio år sedan, berättade
om Sol Voltaics – där han är talesman.
Företaget arbetar på att öka verkningsgraden i solfångare genom att få dem
att innehålla mycket litet av det effektiva materialet galliumarsenid – i sig
ytterst dyrt – i form av nanotrådar.
Med dagens bästa teknik kan man
nå en verkningsgrad nära 50 procent.
Med den nya tekniken Aerotaxi (där
nanotrådarna bildas svävande i en gas)
ökas effektiviteten i produktionen och
Martin ser möjligheten till en lönsam
produkt, åtminstone för stora solfarmer i Medelhavsområdet eller längre
söderut.
Trådarna finns i ett bläck som läggs
på metallfolie varvid alla trådarna ”magiskt” hamnar i rätt läge. Inom två år
kan de finnas på marknaden.
Från Spago Imaging kom Oscar
Axelsson och berättade om ett lundensiskt high-techföretag i medicinteknikbranschen med åtta anställda. Man
har en metod att avbilda tumörer med
hjälp av injicerade nanopartiklar och
MR. Snart ska den testas kliniskt.
Lars Montelius (bilden), professor
i nanoteknik men inte så känd bland
studenterna, fick presentera sig. Han
har startat 7–8 företag och talade om

nanostudenternas stora bredd. Även
om nanobranchen knappt finns ännu
passar de som projektledare i angränsande industri. Tekniken kommer mer
och mer i alla branscher.
Han berättade även om ett planerat
industriellt Nanocentrum vid Medicon
Village, som också ska innehålla en
avancerad inkubator för nya företagsidéer. Bl a ska konsulthjälp kunna hyras
in för sådant som affärsplaner.
– I Lund finns det 200 nanoforskare
och 11 bolag, sa han. Vid Nanodagen i
november dök det upp fem sprillans nya
produktidéer.
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

FRÅGOR OM NANOPROGRAMMET
Teknisk nanovetenskap kom till efter förberedelser av bland andra professor
Knut Deppert som sedan blev programansvarig.
–– I Sverige är det här programmet fortfarande unikt. Men inte globalt. Bara
i Danmark finns fyra civilingenjörsutbildningar i nanoteknik. Trots det exporterar vi flera nanotekniker till Danmark. Där finns flera framgångsrika
företag, exempelvis katalysföretaget Haldor Topsoe vars 97-årige grundare
fortfarande är aktiv i företaget! USA startar troligtvis snart flera högre
utbildningar på området, berättar Knut Deppert.
–– Vi startade programmet för att vi att det fanns ett behov av den här kunskapen. Produktutvecklingen sker allt oftare på molekylär nivå. I den här
världen råder andra lagar, vilket gör att experter inom kemi, fysik, biologi
och medicin ställs inför samma typ av problem.
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Potential för sol-el kartläggs i Lund
I VÅR SKA potentialen för solel i Lund Stad kartläggas.

Genom ett examensarbete initierat av Lunds Energikoncernen och LTH i samarbete med Lunds kommun
och Solar Region Skåne, tas en karta fram som visar var
det är lämpligt att installera solceller.
Genom att laserscanna området med flygplan görs en 3Dmodell över staden som tar hänsyn till både takvinklar och
skymmande objekt. På denna appliceras sedan solinstrålningen från olika vinklar över ett års tid. Resultatet blir en
kartläggning över Lunds solpotential som gör det möjligt att
uppskatta hur mycket solel som kan produceras på enskilda
fastigheters tak. Examensarbetet skrivs av Pontus Hedén,
som läser ekosystemteknik med inriktning mot energisystem
vid LTH, och bland annat arbetar med bearbetningen av datamaterialet.
Tanken är att kartan ska vara ett enkelt hjälpmedel att
vägleda exempelvis fastighetsägare som är intresserade av att
installera solceller. Eftersom metoden bakom kartan kommer
att finnas tillgänglig finns också möjlighet för andra kommuner att ta fram liknande kartor.
Projektet finansieras bland annat av Region Skånes
Miljövårdsfond och är ett led i att främja produktionen
av solel i Skåne och därmed öka andelen förnybar energi.
Ökad produktion av förnybar energi är en viktig byggsten i
utvecklingen av ett hållbart energisystem då det kan ersätta
användningen av fossila bränslen. Idag finns ett stort intresse
hos företag, fastighetsägare och även privatpersoner att bli
producenter av förnybar energi. Kostnaden för att producera
egen el via solceller har de senaste åren sjunkit kraftigt och
ligger idag på under 1 kr/kWh utan investeringsstöd.
– Genom att utveckla en karta som kan användas av

fastighetsägare för att bedöma om produktion av solel är
möjligt på den egna fastigheten, är vi övertygade om att
utbyggnaden av solelsproduktion i Skåne kan påskyndas.
Kartan är ett utmärkt sätt att uppskatta ett områdes totala
solelpotential, men också för att enkelt identifiera de tak som
är mest lämpliga för solelsproduktion, säger Mats Didriksson, utvecklingschef på Lunds Energikoncernen.
TEXT: JOSEFIN HOFVANDER

FAKTA | SOLEL
• Energin från solinstrålningen på jorden under en
timma är mer än hela jordens energiförbrukning
under ett helt år.
• Solinstrålningen i Lunds kommun uppgår varje år till
ca 440 TWh, eller ca 3,14 gånger så stort som hela
Sveriges elbehov!
• Tyskland är ett av de länder som satsat hårdast på
solceller och under vissa timmar kan Solenergi stå för
upp mot 40% av landets elproduktion.

Miljonhusen kan miljöförbättras
DE FLESTA FLERBOSTADSHUS från mil-

jonprogrammets dagar är i behov
av renoveringsåtgärder, inte minst
för att bli energieffektivare. Att
tilläggsisolera fasaderna är ett sätt
att lösa problemet.
För att undersöka vilken energibesparing man kan uppnå genom olika typer
av tilläggsisolering och undersöka om
förbättringseffekten är långsiktigt hållbar – att det inte bildas sprickor som
leder in vatten i konstruktionen – har
forskningsprojektet Energieffektivi-

sering av miljonprogrammets flerbostadshus genom beständiga tilläggsisoleringssystem genomförts vid LTH.
Projektet har letts av Miklós Molnár,
universitetslektor i konstruktionsteknik.
Forskarna har studerat för- och
nackdelar med olika tilläggsisoleringssystem. De fann bl a att tilläggsisolering
med ett mineralullskikt på 50 mm i
kombination med fönsterbyte, har potential att sänka uppvärmningsbehovet
i ett tidstypiskt flerbostadshus med
uppemot 25–30 procent på årsbasis.
Under den kallaste årstiden kan upp-

värmningsbehovet sänkas med uppemot femtio procent. Att tilläggsisolera
fasaderna med mineralull leder förutom
energibesparing till en snabb uttorkning
av väggarna, vilket ger ett förbättrat
inomhusklimat.
– Projektresultaten är till nytta både
för materialtillverkarna och för beställarna/projektörerna, som bör vara uppmärksamma inför beslut om åtgärder.
Nu kan framtida isoleringsåtgärder bli
både bättre och mer långsiktigt hållbara, säger Miklós Molnár.
TEXT: GÖRAN NILSSON
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Elförbrukning kan halveras i kontorshus
MED HJÄLP AV beprövad och tillgäng-

lig teknik kan energianvändningen i
ett nybyggt kontorshus minskas till
hälften. Även i redan existerande
kontors-hus bör det gå att minska
energianvändningen rejält, spår
deltagarna i ett forskningsprojekt
som genomförts vid LTH.
Det krävs en radikal förändring av energianvändningen för att uppnå EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.
För att klara av kraven på nära nollenergibyggnader i slutet av 2020 måste
nybyggda hus bli ännu bättre än de är
idag. Mycket kraft har lagts på att sänka
energiförbrukningen i bostadshus men
inte lika mycket på kontorshus.
En inventering av 123 kontor och
förvaltningsbyggnader som gjordes av
Energimyndigheten 2005, visade att de
i genomsnitt använder 210 kWh/kvm/
år. Av den totala elanvändningen svarar
verksamhetsel för 57 kWh/kvm/år.
– Framför allt avslöjade inventeringen en stor spridning mellan minsta och

största värde, vilket tyder på en stor förbättringspotential för kontor generellt,
säger Kajsa Flodberg, som under sin
tid som industridoktorand vid LTH och
NCC arbetat med forskningsprojektet
Energieffektiv kontorsbyggnad med låg
internvärme – Simuleringar.
Syftet med projektet, som letts av
universitetslektor Åke Blomsterberg,
har varit att öka kunskapen om hur
byggbranschen kan säkerställa kostnadseffek-tiva kontorsbyggnader med
bra inneklimat och låg energianvändning. Målet har varit att halvera den
totala energianvändningen jämfört med
ett vanligt nybyggt kontor.
I genomsnitt förbrukar ett vanligt
modernt kontor 50 kWh/kvm/år för
be-lysning, datorer, servrar och andra
verksamhetsknutna apparater. Belysning står för cirka 20 kWh/kvm/år,
datorer för 15, servrar 8 och kopieringsmaskiner 4.
Det viktigaste för att minska elanvändningen är att använda effektivare
produkter med låg elanvändning i ak-

tivt, avstängt och standbyläge, samt att
se till att de endast används när de behövs. Även höj och sänkbara skrivbord
kan förbruka el i standbyläge, vilket
många kanske inte tänker på. Om effektiv kon-torsutrustning och belysning,
som idag är tillgänglig, används på ett
effektivt sätt kan elanvändningen för
verksamheten reduceras med 20–40
procent.
Projektresultaten visar att energianvändning för kontorsbelysning i
framtida lågenergikontor kan minskas
till cirka 10 kWh/kvm/år om man använder da-gens bästa teknik, en minskning med 50 procent jämfört med den
genomsnitt-liga användningen idag.
Viktigast för att uppnå detta är en bra
fönsterutform-ning, att använda bra
armaturer med låg effekt, att belysningen släcks automa-tiskt när ingen är
i lokalerna samt att belysningen justeras
utifrån tillgängligt dagsljus. I befintliga
kontorshus gäller det att byta armaturer
och ha behovs-styrd styrning.
TEXT: GÖRAN NILSSON

TIPS | SÅ SPARAR DU MEST:
De viktigaste parametrarna för
att uppnå en mycket låg energianvändning för värme, varmvatten och kyla i nybyggda kontorshus är att begränsa glasarean till
en rimlig nivå (mindre än halva
fasaden), behovsstyrd ventilation
och be-lysning, låg installerad effekt för belysning och utrustning,
större innetempera-turintervall
samt ett välisolerat och lufttätt
klimatskal.
För att uppnå en låg energianvändning i befintliga kontorsbyggnader är det viktigaste att
modernisera klimatanläggningar
och styrsystem, byta belys-ning
till behovsstyrd sådan med låg
installerad effekt, byta kontorsutrustning till energieffektivare
sådan samt att tillåta större variation av innetemperaturen.

FOTO: JARLA-HUSET.SE
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Ett av skolbesöken gjordes i klass 8A på Nya Stenkulaskolan i Malmö. Där berättade Mohammed Taha om varför alla unga bör
ta chansen att studera vidare efter gymnasiet, och varför han själv pluggar till ingenjör.

”Ditt liv blir roligare
när du pluggar på högskola”
BREDDA REKRYTERINGSBASEN OCH få

fler studenter med internationell
bakgrund och från studieovana
hem. Det är något som Lunds Tekniska Högskola arbetar aktivt för.
För fortfarande kommer en majoritet av studenterna från hem där
minst en av föräldrarna själv har
akademisk bakgrund.
Under våren har en liten grupp studenter under ledning av LTH-studenten
Mohammed Taha besökt sju högstadieskolor i områden med hög andel
elever i socialt utanförskap. Detta för
att inspirera till högre teknisk utbildning
och berätta om sina egna erfarenheter
av att studera på Lunds Tekniska Högskola.
– Här pratar vi med elever på elevers
eget språk, inspirerar och visar upp möjligheterna som man får om man väljer
att studera vidare, säger Mohammed
Taha.
Han studerar till byggingenjör i järnvägsteknik på LTH i Helsingborg, och
har själv en bakgrund som nyanländ
svensk från Irak. Mohammed kom till
Sverige för drygt tio år sedan och har
själv gått igenom flera vanliga problemfaser som nyanländ. Men nu går han på
LTH och tycker att det är fantastiskt kul.
Under besöken på högstadieskolorna handlar det inte bara om att

FAKTA
”Skapa din framtid” är ett LTH-projekt som drogs igång av Mohammed Taha
i vintras. Fem studenter har besökt sju högstadieskolor för att berätta om
hur det är att vara och plugga till ingenjör, samt inspirera till högre studier.
De studenter som förutom Mohammed Taha driver projektet är Ruaa Abbas,
Mehrdad Mahdjoubi, Hawoay Tao och Rima Almaleki.

Mohammed och de andra talar flera
olika språk eller om att de använder
ord som åttondeklassarna känner sig
hemma vid. Det handlar lika mycket om
att ge en känsla av att LTH-studenterna
på scenen skulle kunna vara vem som
helst av dem själva.
Självförtroende, tålamod, disciplin,
och att våga vara annorlunda. Det är
några saker som gänget bakom ”Skapa
din framtid” framhåller som viktiga
i samband med skolbesöken. De går
även igenom fem exempel på personer
som själva studerat på LTH och berättar
om deras bakgrund, vad de gör nu, och
– framförallt – vad de tjänar.
– För så är det ju – jag har ju själv
varit en av dem. Nu säger vi till dem att

om de vill ha ett bra liv så ska de plugga
vidare på högskolan, säger Mohammed
Taha.
Vad är det viktigaste som du vill
förmedla till alla åttondeklassare som
ni mött?
– Det roliga kommer om du kämpar! Att satsa på högre studier lönar
sig och det riktigt roliga har ni inte
upptäckt ännu. Vi försöker även säga
att de ska maxa systemet. Med gratis
utbildning och studiebidrag ger Sverige
alla världens chans. Jag är övertygad
om att det som man vill bli kan man
också bli. Punkt.
TEXT OCH FOTO: ANDERS FRICK

Länk till film på:
youtu.be/R7ka-3SHP0I

FAKTA
På civilingenjörsutbildningarna i Sverige har 54 procent föräldrar med
akademisk utbildning. För tio år sedan var siffran 49 procent. Den sociala
snedrekryteringen har alltså ökat. Siffrorna presenteras i en ny rapport från
Högskoleverket och Statistiska centralbyrån.
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”Högre studier inte så läskigt”

Ett gäng från Pauliskolan i Malmö under
Inspirationsredan, en ”eventdag” i Lund
den 29 april.
MED TRÄFFAR I skolklasser försöker

Fakultetsambassadörerna (FA) intressera skolungdom från studieovana miljöer för akademiska studier.
De söker man sig då särskilt till
skolor där få söker till högre studier.

Gustav Ramberg och Moa Giselsson
sitter i styrelsen för Fakultetsambassadörerna där de representerar LTH.
Gustav läser Industriell ekonomi på
andra året och Moa Lantmäteri på det
tredje året.
På LTH är endast sex studenter
engagerade i denna förening, som
ursprungligen startades av juridikstudenter. Gustav och Moa hoppas kunna
locka många fler:
– Förutom att man jobbar för en
god sak får man mycket tillbaka för en
ganska begränsad arbetsinsats, säger
de. Man får något att skriva på cv:et,
lär sig prata i grupp och får resa runt i
hela Skåne, förklarar Gustav.
Varje medlem försöker träffa en
klass tre gånger per termin. När de träffar klassen (oftast på lektionstid) ber de
eleverna att gissa vem man är, vad man
läser, vad man har för bakgrund etc.
”De brukar gå igång ordentligt”, säger
Moa. Sedan ordnar man debatt i mindre
grupper om för- och nackdelar med att
läsa vidare ”och då försöker vi förminska
känslan av det strama och läskiga med

högre studier”, berättar Moa. Det går
mycket ut på att berätta om sig själv
och ens vardag som student, om plugg,
boende, nationer och nöjen.
Som LTH-studenter reser de särskilt
till naturklasser och ska därför starta ett
samarbete med Läkarstudenterna.
29 april höll FA en eventdag i
Stadshallen för 270 inbjudna gymnasieelever. Där lockade de med artister
och seminarier, bland andra var Micke
Gunnarsson och Martin Mattson där
och berättade om studentlivet. Det presenterades spex och så spelade Lazee
och Jamal DJ som särskilda dragplåster.
TEXT: MATS NYGREN

Moa och Gustav Ramberg försöker locka
fler till LTH, särskilt ungdomar från skolor där steget är längre än vid andra
skolor.

Bästa teknikklassen fanns i Höör
KLASS 8B FRÅN Ringsjöskolan i Höör vann regionfinalen

för Skåne i Teknikåttan. Kampen i finalen mot Strandängsskolan i Båstad var så jämn att segern avgjordes
först när de lyckades bygga det högsta potatistornet
på mycket kort tid i sista momentet.
Klassen hade först besegrat klass 8C från Lerbäckskolan i
Lund i semifinal. I den andra var det Strandängskolan som
nätt och jämnt kämpade sig före Furutorpskolan 8C från
Vinslöv. De två treorna vann 2.500 kr var. Tävlingsarena var
utställningshallen i A-huset.
I den vinnande klassen tävlade Isak Prellner, Astrid
Ramberg och Fredrik Jahnke. Deras klass blev tack vare
deras insats 7.500 kronor rikare. De får också chansen igen
i riksfinalen den 23 maj i Göteborg. Frågorna i finalen handlade om sådant det gyllene snittet, procentsatser när vatten
torkar bort från en vattenmelon och hur fort smitta sprids.
Det fanns också ett moment där ett papper i vykortsstorlek
skulle klippas så att det gick att trä över en hel stol. Där var
tvåorna klart närmast.   

Båstadklassen tog förutom andrapriset på 5.000 kronor
hem designpriset för sitt självspelande musikinstrument, en
hel skål med godis. De som tävlade för Båstad heter Adam
Lindström, Nellie Persson och Philip Leonartsson.
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

Det vinnande laget med sitt vinnande potatistorn.
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Aska från sopor kan bli vätgas
FORSKARE VID LTH har kommit på att aska från sopför-

bränning kan användas för att tillverka vätgas.
I Sverige – och inte minst i Skåne – eldar vi upp en stor del
av våra sopor och detta ger upphov till en miljon ton miljöfarlig aska varje år. I Sverige eldar vi dock i värmeverk och tar
vara på energin och de värsta rökföreningarna. I till exempel
Spanien ser man fortfarande hur soporna edas upp i det fria
utanför städerna.
Det är doktoranden Aamir Iljas
(bilden) i Teknisk vattenresurslära
som utvecklat tekniken. Den låter
ganska enkel, askan fuktas i en
syrefri miljö och då frigörs vätgas
som tas om hand i rör och sparas i
tankar. Metoden innebör en minskad risk för att knallgasexplosioner
på deponierna. Men framför allt är
det stora energimängder som kan
vinnas: 10 miljarder liter vätgas
eller 56 GWh (gigawattimmar) är potentialen i Sverige. Det
motsvarar 11.000 villors elbehov.
Vätgas har ett högt värde och bedöms av många en energikälla med växande betydelse, exempelvis som fordonsbränsle.

Det är den tyngre, grusliknande bottenaskan som används,
inte den lätta flygaskan.

– Man kan använda sop-resterna som en resurs istället för
att låta vätgasen spridas för vinden såsom idag. Våra deponier
ruvar på ett guldägg, säger Aamir Ilyas. Och detta kan användas i stora delar av Europa, där avfallsförbränning är vanligt.
Utomlands används ibland mognad bottenaska som
konstruktionsmaterial i vägar och byggnader. Detta förkommer för närvarande inte i Sverige, eftersom den innehåller
hälsovådliga ämnen som inte klarar Naturvårdsverkets stränga
miljökrav. Oftast används den som marktäckare på deponier.
TEXT OCH FOTO: KRISTINA LINDGÄRDE

Vi tror på individer som vill göra skillnad
We care • We innovate • We deliver

Just nu rekryterar vi applikationskonsulter och systemutvecklare.
Läs mer om möjligheterna på www.consafelogistics.se/careers
Vi ser fram emot din ansökan!
QR-koden tar
dig direkt till oss.
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Notiser
V-HUSET RUSTAS UPP
Nästa objekt för upprustning på LTH
är V-huset, som byggs om fr o m i
sommar. Akademiska hus lägger 270
miljoner kronor på att fördubbla studieplatserna, tredubbla grupprummen och
skapa nya lokaler till caféet. Planerna
kommer att ta tre år att förverkliga
men väntas 2016 lämna efter sig ett
400 kvadratmeter större hus med 19
grupprum i stället för 6. Studieplatserna
ökas från 50 till 330.
I V-huset studerar i dag cirka 1.000
personer på utbildningar som vägoch vattenbyggnad, brandteknik och
riskhantering. Ombyggnaden ska ge
utökade ytor för spontana möten och
möjlighet att dubblera antalet studieplatser. Dessa ytor placeras i stora delar
av V-huset, men koncentreras kring
byggnadens atriumgård, det vill säga
i byggnadens förbindelsegångar och i
de två större av V-husets huskroppar.
Lokalerna ska utrymmas i två etapper,
först av kontoren i låghusdelen som
flyttar till hus 4 på Kemicentrum.
A-plan arkitekter ritar och ska bl a
öka tillgängligheten till den inre gården
med tillhörande café. Entréerna ska bli
mer välkomnande.
HÖGHUS FÖR STUDENTER
66 lägenheter i ett hus på max tretton
våningar är planen för det studentboende som statliga fastighetsbolaget Akademiska hus tänker bygga tillsammans
med Helsingkrona nation mittemot Mhuset, nära sjön Sjön. Byggnadsnämnden i Lund har godkänt detaljplanen för
det nya boendet på LTH-området.
SSF UTLYSER 700 MILJONER
SSF, Stiftelsen för Strategisk Forskning
har utlysta nästan 700 miljoner kronor
i fem olika forskningsprogram. Under
ett par år begränsades utlysningarna
till under 600 miljoner medan en ny
strategi togs fram. Nu satsar man 60
miljoner för yngre forskare av ”underrepresenterat kön”. 250 miljoner till
synergibidrag i medicinsk teknik, som
nu är ett prioriterat område. 120 miljoner ska gå till synergibidrag till tillämpad matematik. 250 miljoner utlyses

till synergibidrag i elektronik; ”Post
CMOS”, More than Moore” och tekniker för höghastighetskommunikation.
15 miljoner går till strategisk mobilitet
mellan akademi och näringsliv. Fram
till 2017 prioriteras livsvetenskaper,
bioteknik, medicinsk teknik och teknik
för livsvetenskaper, materialvetenskap
och materialteknologier, informations-,
kommunikations och systemteknik samt
beräkningsvetenskap och matematik.
Lars Hultman, professor i tunnfilmsfysik vid Linköpings universitet, blir
från 1 juni VD i SSF. Han leder en stor
forskargrupp inom materialvetenskap
och nanoteknologi och är civilingenjör
i teknisk fysik och elektroteknik och är
bland mycket annat styrelseledamot för
MAX-IV-Laboratoriet i Lund.
MÅNGA MED I KÅREN
83 procent av studenterna vid LTH är
med i studentkåren TLTH. Det får betraktas som väldigt många i ett läge
där snittsiffran i Sverige är 50 procent
sedan kårobligatoriet avskaffades 2010.
Endast två kårer i Sverige har en större
andel medlemmar.
ÖNSKEARBETSGIVARNA
Företaget Universums årliga företagsbarometer visar vilka önskearbetsgivarna
är för bl a svenska civilingenjörsstudenter 2013. Undersökningen visar också
att det ekonomiska läget påverkar
studenterna. Trygghet har blivit en viktigare faktor vid val av arbetsgivare och
nu är uppe på samma nivå som krisåren
2008 och 2009. Populärast för blivande
civilingenjörer är Google, följt av ABB,
Vattenfall, IKEA och på femte plats Ericsson. ABB och Ericsson fanns bland de
fem i topp även för tio år sedan.
BRINNANDE FORSKARMÖTE
Den 25–29 juni arrangeras en europeisk förbränningskonferens i Lund,
European Combustion Meeting 2013
med mer än 550 deltagare. Arrangör
är Avdelningen för förbränningsfysik vid
LTH. Lund har en mycket stark ställning
på detta område. Konferensen kommer att behandla allt från molekylers
interaktion i en låga till tillämpad forsk-

ning om motorer och kraftverk. Lokal
är AF-borgen.
DEBATT OM ESS/MAX IV
Fysiska institutionen arrangerar den 12
juni kl 19–21 en offentlig paneldebatt
om storskaliga forskningsanläggningar,
i ljuset av satsningarna på MAX IV och
ESS:  ”Largescale facilities, magnificent
toys, spectacular results”.   Debatten
som hålls på engelska handlar om hur
samhället ska få nytta av den kompetens, de nätverk och den tekniska
utveckling som byggs upp i och kring
forskningsanläggningar. Hur forskningsfinansieringen ska fördelas – dels
mellan olika forskningsområden och
dels mellan grundforskning och tillämpad forskning, tas också upp. Medverkar gör bland andra: Lars Leijonborg,
Allan Larsson, lundaprofessorn Mats
Benner, Forskningspolitiska institutet, Christoph Quitmann, direktör
vid MAX IV-laboratoriet, samt Ulrika
Björksten, journalist vid Vetenskapsradion.
Paneldebatten arrangeras under de
Nordiska Fysikdagarna som i år hålls i
Lund. Lärare är välkomna att delta vid
konferensen och vid den efterföljande
Fysikbron.
  
MATEMATIKKONGRESS
10–13 juni arrangeras i Lund den 26:e
Nordiska matematikkongressen som
samtidigt är den första europeisknordiska.   Kongressen tillägnas Lars
Hörmander som avled i vintras. Mer –
www.matematik.lu.se/nordic26.
BÄSTA GRÖDAN?
Vilken gröda är bäst att odla för att
skapa energi i form av biogas? Den
frågan har undersökts av ett team på
nio forskare sedan 2008. Sockerbetan
är en vinnare när det gäller utbyte,
motsvarande 4.500 liter bensin per
hektar. Men ser man på växthusgaseffekten är vall bäst, den minskar
CO2-utsläppen 80–90 procent, detta
bl a för att resterna är effektiva som
biogödsel. Forskarna från SLU och LTH
undersökte sex grödor: betor, höstvete,
rågvete, majs, klövervall och biohampa.
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Formas har stött projektet. Biohampa
är en växt som skulle öka diversiteten i
europeiskt jordbruk om den användes
till ändamålet.

Sol Voltaics i samarbete med professor
Lars Samuelson har också fått löfte
om nio miljoner kronor under fyra år
från Energimyndigheten.

LIVSMEDELSPROJEKT
Vinnova har inom sitt projekt TvärLivs
beslutat stödja 15 projekt för att stimulera till en hållbar innovativ livsmedelskedja. Yvonne Granfeldt vid LTH får
stöd för ”Innovativa produktionssystem
för mer vegetabilier på matbordet” och
Eva Tornberg för ”Nya köttprodukter
med frukt, bär och vegetabilier – ett
koncept för goda, hälsosamma och
hållbara köttprodukter.

KOLLEKTIVTRAFIK INTE FÖR ALLA
För personer med funktionsnedsättningar och specifika problem som exempelvis kronisk smärta eller balanssvårigheter eller inkontinens är behovet av
information kring resor med allmänna
kommunikationer mycket större än för
andra. Men det är ett område där dagens kollektivtrafik inte möter behoven,
konstaterat Nina Waara i en doktorsavhandling från LTH.
Hon har intervjuat både fokusgrupper och stora enkät bland 10.000 av de
berörda grupperna och hon organiserade en workshop med experter från
olika trafikmyndigheter för att diskutera
problemet. Allt inom ramen för CASE
(Centre for Ageing and Supportive Environments) som är ett tvärvetenskapligt
centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och
Socialvetenskap (FAS) under tio år.

FORMAS-STÖD
När Formas i vintras delade ut drygt 600
miljoner till 150 forskningsprojekt fanns
följande LTH-forskare bland mottagarna: Patrick Adlercreutz, Bioteknik,
4,8 miljoner, Eva Frühwald-Hansson,
Konstruktionsteknik 2,7 milj, Per Johan
Gustafsson, Byggvetenskaper, 3,0
milj, Patric Jannasch, KILU 3,8 milj,
Erik Johansson, Energivetenskap 3,8
milj, Peter Ulriksen, Teknisk geologi
4,8 milj samt Thorleif Dalin, Teknisk
geologi, 6,9 mil under 5 år, Nils Rydén, Teknisk geologi, 1,0 milj under 3
år, Peter Ulriksen, Teknisk geologi, 3,7
milj under 5 år.
PRODUKTIONSPORTAL
En ny portal startar i vår för alla som
är verksamma inom produktionsområdet. Detta är ett av de strategiska
forskningsområdena vid LTH. Jan-Eric
Ståhl är föreståndare.
NY PÅ 33-LISTAN
Solcellsföretaget Sol Voltaics har gått
rakt in i Ny tekniks 33-slista som ett av
Sveriges mest lovande unga teknikföretag. Företaget tog hem segern vid
33-listans regionala final i Lund i februari. Sol Voltaics tävlade där mot två
andra unga lovande innovationsföretag,
Speximo som utvecklar ett miljövänligt
alternativ till tensider baserade på stärkelse från quinoa samt Crunchfish,som
utvecklar teknik för att styra mobiler,
läsplattor och andra apparater med
gester.

FOTO: MATS NYGREN

NY SKULPTUR PÅ LTH
I februari invigde konstnären Carl
Boutard det konstverk som han gjort
utanför A-husets nya utställningslokal.
Malmökonstnären fick uppdraget av
Statens konstråd. Han har en arkitektutbildning från KTH ”men vill hellre
förstora än förminska” i sina verk.

NYA PROFESSORER
Mattias Kärrholm är ny professor i
arkitekturteori sedan 1 januari, placerad vid Institutionen för arkitektur och
byggd miljö. Sören Vang Andersen är
ny professor i tillämpad matematik med
inriktning mot audio och video. Linda
Price är gästprofessor under 2013, 20
procent, i högskolepedagogisk utveckling inom teknikvetenskap
NYA UNIVERSITETSLEKTORER
Kostas Selviaridis, i inköp och logistik,
1/11. Karin Ericsson, miljö- och energisystem,1/11. Avo Reinap, industriell
elektroteknik, 1/10, Jonas Tegenfeldt,
fysik, 1/2, Claes Thelander, fysik, 1/2,
Nils Rydén, universitetslektor i teknisk geologi, 1/3, Magnus Cinthio,
universitetslektor i elektrisk mätteknik,
1/3, Johan Malmström, universitetslektor i immunteknologi, 1/3. Henrik
Pålsson, i förpackningslogistik, 1/3,
Fredrik Odegaard, i produktionsekonomi, 15/5, Håkan Hallberg, i hållfasthetslära, 1/4, Per Johnsson, i atom-,
molekyl, och optisk fysik, ¼.
ÖSTLUND UR TIDEN
Lars Östlund avled i början av december. Han var professor i byggnadsteknik, en av de 28 första professorerna
som installerades 1965. Han var en
blygsam och tystlåten man med stor
kompetens och arbetsförmåga. Han
grundutbildade sig och disputerade vid
KTH och var sedan anställd vid Skånska
Cement i Stockholm, specialist på hållfasthetsfrågor i bl a kärnkraftverk. 1970
åtog han sig att vara prodekanus vid
LTH men när ordinarie dekanus Johansson blev rektor för Lunds universitet fick
han ikläda sig ansvaret för hela LTH i
några år. Om att detta egentligen aldrig
var menat att hända, berättade han i
LTH:s jubileumsbok.
WICKBERG AVLIDEN
Börje Wickberg, född 1926, professor
i organisk kemi vid LTH 1967–91 har
avlidit. Wickbergs forskning låg inom
kolhydrat- och naturproduktkemi och
han gjorde sig särskilt känd som expert
på sekundära metaboliter i svampar, där
han deltig i debatten om svampars gif-

35

36

LTH-NYTT | NR 1 | 2013

tighet in i det sista. Han porträtterades
med ett eget kapitel i LTH:s jubileumsbok 2011.
HAVSRESAN
Årets Havsresa fokuserar på vattnen
utanför 600-årsjubilerande Landskrona.
Teknisk geologi på LTH samarbetar
som arrangör med kommunen, Borstahusens museiförening, Kustbevakningen, Malmö Museer, SEA-U (Marint
Kunskapscenter) och Skånes Kust- och
Havscenter. I april blir det föreläsningar i
Pumphuset, en fältvecka 13–19 maj och
3–4 augusti anordnas Havets dag.
NY ARKITEKTSTYRELSE
I Sveriges arkitekters nya styrelse ingår
sedan början av 2013 studenten Mårten Espmarker, som läser en masterkurs på LTH efter att ha tagit kandidatexamen vid BTH i Blekinge. Jacob
Sahlqvist från Tengboms i Göteborg
är ordförande.
SCANNAR BYGGSKRIFTER
4.000 skrifter från Byggforskningsrådet
ska bli digitala tack vare ett initiativ från
Helena Klein vid V-husets biliotek på

LTH. Hennes bibiliotek har ärvt hela
samlingen, komplett från första skriften 1944, men 4.000 skrifter är lite
för mycket att scanna, så nu ska de
först samlas i en webdatabas och förses med korta sammanfattningar och
kopplas ihop med bibliotekskatalogen
LIBRIS. Därefter ska skrifter väljas ut för
scanning. Svenska Byggforskningsbranschens Utvecklingsfond har bidragit så
att det ska räcka till minst 50 publikationer. Författare med egna pdf-filer är
välkomna att höra av sig till Helena.
LTH:S HEDERSDOKTORER
De nya hedersdoktorer LTH vill hedra
vid promoveringen i slutet av maj är
bioteknikexperten Abdu Alayash, nanofysikprofessorn Frances M Ross och
ekonomen Björn Savén.
– Det här är personer som har bidragit
inom områden som också är utmaningar för samhället: läkemedel för
framtidens sjukdomar, nya material för
konkurrenskraftig informationsteknik
samt nya lösningar för framtida, grönt
företagande, kommenterar rektor Anders Axelsson.

FRAMTIDA MASTERPROGRAM
LTH behöver ta fram ett nytt, mer
attraktivt utbud av masterprogram
som attraherar internationella studenter. Sådana program är en del i LTH:s
internationalisering, men fler avgiftsskyldiga studenter behövs också för
att öka LTH:s intäkter och stärka LTH:s
ekonomi. Rektor har beslutat att ge
utbildningsnämnderna i uppdrag att ta
fram förslag på nya program som ska
redovisas under hösten 2013.
SAMARBETE MED VIRGINIA TECH
Samarbete inom flera EU- och STINTprojekt under de senaste åren har nu
lett fram till ett studentutbytesavtal
med Virginia Tech, Blacksburg, USA.
Det ger möjlighet för två studenter att
tillbringa ett år vid ett av USA:s högst
rankade tekniska universitet och medför att LTH:s institutioner får ta emot
kvalificerade utbytesstudenter. Efterfrågan på studieplatser i USA är fortsatt
hög bland LTH:s studenter.

Välkommen hem till
Sveriges skönaste familj
Foto: Anna Olsson, Birger Lallo, Per Sjöborg

I Familjen Helsingborg bryr vi oss om våra studenter,
här finns det gott om bostäder, en egen Villa för
studenternas aktiviteter, ett vibrerande kulturliv och ett
engagerat näringsliv. Campus Vänner delar varje år ut
100 000-tals kronor för att hjälpa studenter förverkliga
sina drömmar.
Nyfiken? Besök oss gärna, på webben eller här där vi bor.

Familjen Helsingborg är människor som möts,
platser som stimulerar och sammanhang som
utvecklar. Här växer både människor och
företag. Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan
Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm
Örkelljunga. familjenhelsingborg.se

{smoothest ride}

Sustainable solutions through innovative chemistry
Perstorp’s vision is to contribute to a better, more sustainable world through innovative chemical solutions.
In line with this vision, we supply products – that in one way or another – contribute to a more sustainable world.
Like Perstorp’s alkoxylates help give you the smoothest ride, while also giving wear resistance to the board’s wheels.
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Nytt om namn
Annika Olsson, professor i Förpackningslogistik, är ny vicerektor för
samverkan och innovation vid LTH.
Redan i maj månad kommer hon att
arbeta med detta uppdrag och från
halvårsskiftet, då vicerektor Ulla Holst går i pension, kommer
Annika att arbeta 50 halvtid för LTH-ledningen.
Eva Tornberg, professor i livsmedelteknik har fått stöd av
Vinnovapengar (Tvärlivs) till Nya köttprodukter med frukt, bär
och vegetabilier – ett koncept för goda, hälsosamma och
hållbara köttprodukter.
Kimberly Dick Thelander och Johan Malmström har blivit
utsedda till Wallenberg Academy Fellows, som två av de 30
mest lovande forskarna i Sverige. Kimberly tillbringar halva
sin tid vid Centrum för analys och syntes på kemiska institutionen och resten på Fasta tillståndets fysik. Johan arbetar
på institutionen för immuntechnologi.   Läs mer på www.
nano.lth.se/ftf-kdi
Rolf Johansson, professor i reglerteknik, blev i november
utnämnd till IEEE Fellow. Utmärkelsen har han fått för ”contribution to systems identication and adaptive control. Därmed
är han en av 298 nya medlemmar i denna internationellt
ledande ingenjörsakademi, utsedda under 2013 över hela
världen. Han har senare också utnämnts till ”associate editor”
för den vetenskapliga tidskriften Mathematical Biosciences,
grundad av Richard Bellman.
Per Johnsson, forskarassistent vid Atomfysik, har tilldelats
Svenska Vetenskapsrådets stöd till högt rankade ERC-kandidater (en EU-finansiering). Per Johnssons forskning är inriktad
på tidsupplösta studier av ultrasnabb elektron- och molekyldynamik med laserpulser i atto- och femtosekundsområdet,
och denna stöds nu med två miljoner kronor per år i fem år.
– Det är jättekul att få den här möjligheten. Nu kan jag anställa en eller två doktorander och postdocs som hjälper mig
med forskningen. Dessutom gör pengarna det möjligt för mig
att planera långsiktigt för en längre karriär inom universitetet,
säger Per Johnsson.
Birgitta Svenningsson vid LTH har
fått utmärkelsen årets nordiska aerosologist. Det får hon tack vare sina
insatser för aerosolforskningen med
fokus på klimat och miljö, och även
för sina bidrag för det nordiska samarbetet inom aerosologi.
Aerosoler är minimala partiklar som cirkulerar i atmosfären.
Birgitta Svenningsson är forskare på kärnfysik vid fysiska institutionen på LTH och ingår i gruppen för ergonomi och aerosolvetenskaper vid Institutionen för designvetenskaper. Hon
forskar bland annat på klimateffekter och hur moln bildas.

Anne L’Huiller, professor i atomfysik, har
fått Carl Zeiss Research Award, värt stor ära
och 25.000 euro. Atomfysikern från LTH
belönas för sitt ”pionjärarbete inom högharmonisk generering som har lagt grunden för
attosekundimpulser och möjliggjort viktiga
framsteg i attosekundsfysiken”. Det handlar
om forskning där laserpulser utnyttjas för att kartlägga ofattbart snabba processer som exempelvis hur två atomer förenar
sig till en molekyl.
Anders Rantzer, professor vid Institutionen för reglerteknik på LTH, har utsetts till ordförande i Vetenskapsrådets
ämnesrådet för naturvetenskap och
teknikvetenskap. Han tillträdde i mitten
av februari och kommer vara ordförande
fram till och med 2015.
Karl-Erik Årzén, född 1957 och professor i reglerteknik vid
LTH, har valts in i IVA:s avdelning II - Elektroteknik. Han har
breddat automationsforskning mot datalogi och även använt
tekniker från realtidssystem.  Jens Henriksson, född 1967 och
verkställande direktör för Stockholmsbörsen, väljs in i IVAs
avdelning IX – Ekonomi. Han är civilingenjör från LTH och
civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Sedan 2010
är han vd för Stockholmsbörsen.
Kyösti Tuutti fick Svenska Betongföreningens guldmedalj
2012. Han är civilingenjör från Lunds tekniska högskola 1973
och doktorerade vid KTH 1982. Han är sedan 2004 direktör
för forskning och utveckling vid Skanska AB och är även adjungerad professor vid LTH. I föreningens forskningsutskott
har han starkt bidragit till forskningsprojekt med byggföretag
och högskolor i samverkan.
Oscar Larsson från LTH blev i november Årets betongforskare. Han finns på Avdelningen för konstruktionsteknik och
belönas för en avhandling om temperaturgradienter och
temperatur-spänningar i lådbroar.
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Studenter sticker ut
Catarina Hersenius och Ulrika Möller vid LTH har fått pris
inom området driftsäkerhet och underhåll samt livscykelekonomi av UTEK, Föreningen för underhållsteknik. Ove Ljungs,
UTEKs förste ordförande, stipendium för bästa examensarbete 2012 har tilldelats, dem för examensarbetet ”Operation
and Maintenance of Offshore Wind Farms.”
Charlotte Abrahamsson, 24-årig V-teknolog på LTH, är
utsedd till biljettchef i 2014 års Lunda-karneval. Maria Blomberg blev samtidigt shopchef. Hon är 22 år och ordförande i
aktivitetsutskottet för Industriell ekonomi vid LTH.
Felix Hansson, Olivier Tripod och Bas Spaanderman,
vann tredje pris i Schindler Award 2012, Think Mobility.
Rethink Architecture, i Bern, Schweiz. De hade liksom övriga tävlande gjort ett förslag till exploatering av ett ganska
oländigt område som tidigare ingått i ett militärt område vid
stadens flod. Mirja Wande och Gustav Skarin, även de studenter vid Arkitektskolan var också med bland de tio förslag
som nominerades till prisutdelningen i Bern.
Karolina Lindén från LTH blev Årets Teknolog 2013. Utmärkelsen delades ut under Nordens största event inom Employer
Branding, Universum Awards, på Berns
Salonger i Stockholm den 13 mars. Priset
delas ut av teknikföretaget ABB.
Karolina Lindén vann enligt juryn titeln ”för sitt genuint brinnande intresse
för teknikens plats i vårt globala samhälle och för hennes
starka vilja att förändra världen till det bättre”. Karolina har
medvetet valt en studieväg som kombinerar teknologi och humanism, för att på bästa sätt förstå världen och angripa dess
problem. Karolina gjorde ”lumpen” på Försvarets tolkskola
där hon lärde sig arabiska.
– Det känns stort att få priset, särskilt när det kommer
från ett så välrenommerat företag som ABB. Extra roligt känns
det att de har uppmärksammat mitt intresse för både teknik
och humaniora och hur de samverkar. Jag tror att just kombinationen mellan de två är nödvändig för att lösa de problem
som vi står inför i världen”, säger Karolina Lindén som läser
industriell ekonomi.
Priset består förutom utmärkelsen även av en studieresa
som i år går till ABB:s kabelfabrik i Huntersville, USA.
Karolina har en egen blogg på
karolinalinden.wordpress.com
Rozbeeh Hashemi och Daniel Svensson, LTH-teknologer
med egna företaget D & R – R & D vann hos Venture Cup en
plats i en så kallad företagsinkubator till ett värde av 10.000
kronor under tre månaders tid. Det är en plats där flera aspirerande företag samsas och får expertcoachning och hjälp
med kontakter.

Salar Haghighatafshar vid avdelningen för VA-teknik har
fått Rambölls pris för 2012 års bästa examensarbete inom
miljö går för sitt gedigna arbete kring biogas. Arbeter har titeln ”Management of hydrogen sulfide in anaerobic digestion
of enzyme pretreated marine macro-algae” och presenterar
en lösning till hur alger som spolas upp på stränder kan omhändertas och användas för generering av biogas. Salar har
läst mastersprogrammet Water Resources vid Lunds tekniska
högskola och gjort sitt examensarbete inom VA-teknik vid
Institutionen för Kemiteknik vid LTH/Lunds universitet.
Loreta Bllaci vid Kemicentrum fick i september
utmärkelsen ”Best diploma
work” av Bo Rydins stiftelse
för vetenskaplig forskning.
Hennes arbete heter “Ultrasound Sample Handling for Rapid MALDI MS” och beskriver
en ny metod att studera små kvantiteter vätska. Loreta tog
sin grundexamen i Albanien och blev sedan rekommenderad
av en vän att läsa vidare i Lund, ”Sveriges Oxford”. Sedan
dess har hon trivts utmärkt här. Hon hamnade i ett projekt
som handlar om att utvinna hormoner från de Langerhanska
öarna, som bl a producerar insulin och andra ämnen som
påverkar ämnesomsättningen. Att hon lyckades beror på
samarbetet med handledare Staffan Nilsson och en kollega
i Australien, betonar Loreta.
LTH Griparna bildade ifjol som Lunds första studentlag i
ishockey med siktet inställt på division tre. Dit har man ännu
inte nått, men målet kvarstår och innan dess försöker man
dessutom få igång studentlag nummer två, LU Lions. Hittills
spelar man i korpen och UHL där man möter man andra studentlag. Laget kallar sig Sveriges smartaste hockeylag!
Åsa Järvholm från LTH var en av tre pristagare när SYSAV
delade ut priser på sammanlagt 50.000 kronor till tre examensarbeten vid Lunds universitet. Åsa har arbetat tillsammans med handledarna Eva Leire, Charlotte Retzner och
Britt-Marie Fagerström med arbetet ”Utformning av avfallsutrymmen i sjukhusmiljö baserat på individens drivkrafter
och hinder för källsortering – Fallstudie på urologiska mottagningen, SUS Malmö”. Tova Andersson med handledare
Anna Bernstad Saraiva Schott, och arbetet ”Från hage till
mage – en studie av oundvikligt och onödigt matavfall” var
en annan pristagare.
Jenny Ekdahl som examinerades från mastersutbildningen
I industridesign 2012 och som uttogs som en av utställarna
i Ung Svensk Form har nu även blivit tilldelas ett av Malmö
stads kulturstipendier. Juryn menade att ”Jenny arbetar
med gränsöverskridande formgivning, med målet att skapa
levande föremål som uppmuntrar användaren till eftertanke
och egen kreativitet. Hennes möbler har blivit uppmärksammade både nationellt och internationellt.”
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Alumner i världen
Maria Lindberg, 35 årig kemiingenjör
från LTH, boxas i USA om världsmästartiteln i proffsboxning.
Matchen mot Tori Nelson gick i april
och har väckt ett stort förhandsintresse
i USA.
Kristina Walls är regionchef på Awapatent i Sydsverige (Malmö och Lund)
och nominerades i våras till tävlingen
Årets unga chef. Hon gick ut kemiutbildningen på LTH 1997. Hon inledde
sitt yrkesliv på Astra Draco men bytte
2007 till uppfinnarvärlden.
Manuel Otero Quevedo är från och
med 1 mars projektledare på Episurf
Medical. Manuel kommer närmast från
Nobel Biocare och ska huvudsakligen
ansvara för utvecklingen av Episurf
Medicals framtida tandtekniska produkter och operationsinstrument. Manuel,
född 1979, är utbildad civilingenjör i
Kemiteknik med inriktning Material.
Johnny Westergård, nyligen fyllda
50 och kvalitetsingenjör på Kockums är
civilingenjör (F) från LTH och en whiskykännare av stora mått. Han har några år
varit produktionschef på svenska Mackmyra och leder ofta whiskyprovningar.
Sami Niemi är idag en viktig person
på finska Nokia efter att för tolv år sedan ha varit med och startat Scalado i
Lund. Sedan förra sommaren är Scalado
uppköpt av Nokia. Sami är ansvarig på
Nokiakontoret i Lund för Product Management för all bildmjukvaran i Nokia
Lumia. Han är civilingenjör från LTH och
North Carolina State University, är 37 år
och bor i Skanör.
Christian Ek, 32, har startat ett eget
bryggeri i Djurslöv utanför Staffanstorp.
Idén och intresset fick kemiingenjören
under ett projektarbete på LTH under
studietiden i början av 00-talet. Senare
har han delat detta med sina bröder
André och Fredrik. Deras bryggeri heter
Brekeriet.
David Wiberg har fått mycket nyhetsutrymme i år för sin bok och pjäs,
”Dagboksanteckningar från ett källar-

hål”, om en osäker tonårstjej, Linnea.
David, 39, är arkitekt och illustratör och
delvis utbildad vid LTH. Han är son till
avlidne LTH-professorn Christer Wiberg.
David är också känd från Varanteatern,
och Varan-tv i SVT. 2007 satte han
upp monologen ”Svart tulpan” med
Linnea i fokus. 2010 kom uppföljaren
”Dagboksanteckningar från ett källarhål”, som hade premiär på Kulturhuset
i Stockholm.
Håkan Svensson, kemiingenjör från
LTH, har utnämnts till vd för Södra Timber. Han var redan tidigare skogsdirektör i samma koncern. Han har tidigare
verkat i Dow Corning och Bengtssons
Maskin samt Södra Interiör som då,
2005, hette Gapro.
Håkan Rylander, VD på sydskånska
avfallsföretaget SYSAV fick Årets specialpris i november när Recyclinggalan
hölls på Nalen i Stockholm. Han tog
examen som civilingenjör (V) vid LTH
år 1972. Ända sedan examensarbetet
har han under 40 år engagerat sig inom
renhållningsbranschen. Juryn belönade
honomför det arbetet för att fortsatt
vara en stark röst såväl i Sverige som
internationellt i återvinningsfrågor.
Ulf Hansson är ny VD på Energikontor
Sydost i Karlskrona sedan 1 februari.
Han har examen både som civilingenjör från LTH och som ekonom från BTH.
Ulf är 49 år och arbetade senast för
Olofströms kommun som näringslivsförvaltare.
Jan Kilström, 47 år, är ny vd i järnvägsföretaget Green Cargo från och
med maj månad. Han är civilingenjör
(M) från LTH och kommer närmast
från Bring Frigo. Han har tidigare varit
vd i Nils Hanssons Åkeri AB och haft
ledande befattningar i Scania.
Roger Persson, 47 år, är sektionschef
på NCC Teknik Bygg i Malmö sedan
2007 och nominerad i tävlingen Årets
byggchef 2013. Han har sedan dess
lyckats vända röda siffror till svarta och
ökat antalet anställda internkonsulter
och gjort sig känd som förespråkare av

digital projektering. Han är malmöbo
och civilingenjör (V) från LTH och har
även verkat på Sweco som kontraktschef för Citytunneln.
Cristina Glad, t f VD för Bioinvent
International, och ny styrgruppsordförande för Biofilms-Research Center
for Biointerfaces vid Malmö högskola.
Cristina är disputerad i biokemi vid LTH.
Ulf Hansson är ny vd på regionala Energikontor Sydost i Växjö med uppgift
att göra landsdelen energi- och klimatsmartare. Han har arbetat i 22 år på AAK
Karlshamn och är såväl civilingenjör (K)
från LTH som civilekonom från BTH.
Han har även varit näringslivsutvecklare
i Olofströms kommun ett par år.
Karl Bergman (53 år) valdes här om
året in i Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning II – Elektroteknik. Han
är forskningschef på Vattenfall. Karl
Bergman är ursprungligen civilingenjör
i teknisk fysik på LTH 1983 och disputerade här i fysik 1987. Han har arbetat
inom ABB Corporate Research, ABB
Power Systems AB och ett par år som
managementkonsult på Cap Gemini
Ernst & Young. Sedan 2003 har han
funnits inom Vattenfallkoncernen.
Luciano Astudillo från Malmö, 41 år
gammal, tidigare riksdagsman för socialdemokraterna, ministerkandidat och
ledande inom SSU har beslutat sig för
att försöka satsa på en civil karriär. Han
kan då ha nytta av att vara civilingenjör
vid LTH.
Michael Mokhberi fick Lunds näringslivspris i april. Han är civilingenjör från
LTH och har grundat ett företag tillsammans med Patrik Wåhlin. De säljer
en programvara som fungerar som en
försäljare till kunder inom e-handelsföretag. Företaget har 50 anställda.
Maria Forsgren, arkitekt utbildad på
LTH, är ny certifieringshandläggare på
Sweden Green Building Council. Hon
var tidigare arkitekt på Slottsarkitektkontoret i Stockholm.
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Bottennapp blev spex
U 137 VAR en sovjetisk ubåt som

körde på grund i Blekinges östra
skärgård hösten 1981. Man ska
alltså vara nära 40-årsåldern för
att komma ihåg händelsen, som då
ansågs mycket dramatisk och fyllde
alla löpsedlar i veckor.

Det närmaste Sveriges kommit att råka
i krig på flera årtionden. Och troligen
hade den sovjetiska båten kärnvapen
ombord.
U 137 är nu också ett spex, tack
vare de LTH-anknutna Jesperspexarna.
Och som vanligt blev det ett fyndigt och

skämtsamt spex som dessa entusiaster
tråcklat ihop med inslag av musikaliska
pärlor ackompanjerade av en ursäker
orkester.
TEXT OCH FOTO: MATS NYGREN

120 flickor kom till Teknis
FLICKOR PÅ TEKNIS 2013 samlade 120 gymnasietjejer från

hela södra Sverige. Under tre dagar på LTH fick de chansen att lära sig mer om livet som teknologstudent i Lund
och mer insikt kring vad en civilingenjör är och gör.

programmerare genom att trycka på det för många okända
faktum att de har ett kreativt arbete som utförs i inspirerande
miljöer. På fredagsförmiddagen fick tjejerna chansen att prova
programmering själva under sitt besök i Vattenhallen.

Syftet med projektet är att inspirera unga tjejer att börja
plugga på tekniska utbildningar där tjejer i dagsläget är en
minoritet. Över 200 teknologer från åtta olika sektioner engagerade sig i år i detta alkoholfria arrangemang med alltifrån
fadderskap, programinformation, guidning och matlagning.  
– I år försökte vi  lägga extra krut på datateknik eftersom det
är ett av de programmen med minst antal tjejer, förklarade
Andrea Pettersson, en av de studenter som ledde genomförandet.
En av föreläsarna var därför Christian Söderberg som
på ett inspirerande sätt försökte ta död på några myter om
FOTOGRAF: LISA IVARSSON
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Conductors of the immune system
ULF NILSSON IS professor of Organic Chemistry and
dedicates most of his research to drugs, creating new
molecules which bind proteins. In recent years, a type
of proteins known as galectins has proven to be of
great interest. They are part of the immune system of
humans and animals and have shown to play a major
role in both inflammation and cancer.

Around these substances, a large and active group of researchers has grown in an extremely interdisciplinary network,
which is, however, completely informal and includes researchers from the faculties of medicine, engineering and science.
“It was Hakon Leffler at the Faculty of Medicine who
returned 14 years ago to Lund from UCS in California, where
he had discovered these substances. I had just returned from
a post-doc in Canada and we started to work together. Since
then, research has been ongoing first with one doctoral student and then growing organically, generating good results,
good colleagues and increasing grants”, says Ulf Nilsson. The
studies have gone from basic research and theory to experiments on both animals and humans. Theory, calculation
methods, quantum physics and experiments on animals and
soon people.
Five or six research teams are currently working in Lund
with around 20 international more or less active collaborations. A year ago, Ulf was working with the company Galecto
Biotech AB on fibrosis in the lung. “Fibrosis is scarring which
can be very extensive and problematic. There are no drugs at
all for the condition and our drug works (reducing the fibrosis)
in animal experiments. It will soon be tested on humans.
Now we are dealing more with product development than
research” says Nilsson. The company is Swedish and has been

successful in attracting venture capital, but it is located in
Copenhagen in the Cobis business incubator with Danish staff
and funding which is three-quarters Danish”.
The researchers are pursuing work on both the biology
and the chemistry behind galectins. Derek Logan, senior
lecturer in molecular biophysics, uses x-rays and neutrons
to study their structure and is therefore waiting eagerly for
ESS. Mikael Akke at LTH is investigating their flexibility, how
they change and move. The dynamic determines in many
cases how well they bind, providing a fantastic tool once the
process is understood.
Ulf Nilsson is mainly investigating the chemistry and how
one can make new synthetic molecules which bind to the
galectins. Ulf’s team comprises eight researchers and a number of degree project students who according to him “make
fantastic contributions”.
TEXT & IMAGE: MATS NYGREN

Ulf Nilsson (on the right) in the lab together with doctoral
student Kristoffer Peterson.

Pattern recognition ﬁ nds new form of cancer
A NEW TYPE of brain tumour has
been identified by Spanish researchers using Lund company Qlucore
Omic’s software for interactive
analysis and identification.

The tumour in question is meningioma, which is the most common type
of primary brain tumour, slow-growing
and benign. But after surgery, these
tumours often recur in a more aggressive form.

This is what Dr Bárbara Meléndez
and her colleagues at the Hospital Virgen de la Salud in Toledo have investigated. The group’s important discovery
is that meningiomas can be classified
in an aggressive and a non-aggressive
group and that the tumours can recur
as aggressive even with a benign histopathological diagnosis.
The discovery has been confirmed
through the analysis of methylation
data using the computer program

Qlucore Explorer, which visualises large
amounts of data as three-dimensional
images. Qlucore was launched in 2007
as a cooperation between mathematician Magnus Fontes, from LTH,
and clinical geneticist Thoas Fioretos.
Among its founders, the company also
counts mathematician Johan Råde and
Carl-Johan Ivarsson, currently chair of
the company board.

Visit www.lth.se/lthnytt for full length articles
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See into living tissue with MAX IV
MAX IV WILL be a new tool to see into material, even
living material! A particular beamline for biomedical
imaging, MedMax, is being proposed for Max IV. With
synchrotron radiation, images of tissue can be obtained
using a sort of super-x-ray to visualise things that are
very difficult to see with conventional methods.

LTH News joined a workshop at BMC where interested medics
found out about the opportunities offered by technology.
Crister Ceberg is a professor of radiation physics and part of
the groups that are to collect as many users as possible from
the faculties of medicine and science.
“So far, researchers are not exactly queuing up”, he
observes. “It can take time for people to understand the
potential”.
In addition to medicine and biology, researchers in paleontology, cultural heritage or other fields could be interested
in this beamline which is proposed for the second phase of
the decision. In the first phase, seven other beamlines were
decided. In August, the medicine and science researchers’
proposal on MedMAX is to be ready. Max IV and the Swedish
Research Council will decide in the autumn who will be allowed to take part.
“Naturally, there are other users throughout Sweden. This
is after all a national facility”, Crister Ceberg points out. “However, the beamline will not be built for medical treatment;
imaging will be its most important task”.
In order to design the plans, Danish researcher Martin
Bech has been employed as an expert by the Faculty of Medicine.
“We want to be able to carry out in vivo imaging, i.e.
imaging of living tissue. This is not possible with the highest
resolutions, however, as blurring due to movement occurs”,
he explained.
“In MedMAX, imaging will mainly be done of extracted

The Max IV construction is in full swing in the fields north of
Lund.

samples on a scale of millimetres to centrimetres. By rotating
them and analysing the images mathematically, it is possible
to generate 3D-images (tomography).”
With mono-energetic radiation, one can produce socalled “K-edge-imaging” and the use of contrasting agents
enables a better quantification of the result compared to
ordinary x-rays.
With coherent radiation, one can produce so-called
“phase-contrast imaging” which reveals finer contrasts and
clearer boundaries and structures in soft tissue. For example,
one can distinguish between grey and white brain tissue. The
detectors are also being continuously developed.
The areas which are being put forward in the proposal as
being of particular interest for the technology include lung
function, tumour imaging, bone, cartilage and neuroscience.
“It will also be possible to view changes over time, to
‘film’. Wild ideas such as obtaining images of the progress of
sound waves through the inner ear have been aired. Bone and
implants can be studied together”, says Crister.
A number of similar facilities, besides MAX-Lab in Lund,
already exist in the world. One of them is in Grenoble: ESRF,
European Synchrotron Radiation Facility.
TEXT & IMAGE: MATS NYGREN

Infra-red light creates contrast
BETTER CONTRAST AGENTS, the aim of
Tomas Jansson’s research (see article on page 7), are a hot research
topic. Professor of Physics Stefan
Andersson-Engels is also developing a technique that produces
sharper images of the inside of the
body. However, where Tomas Jansson uses sound, Stefan AnderssonEngels uses light.

The trick is to expose the body to invisible infra-red light. When the light is
absorbed by the contrast agent in the

tumour, it produces red light. Healthy
tissue without a contrast agent remains
uncoloured.
The contrast agent builds on an international research field, ‘upconverted
nanoparticles’. The biophotonics group
in Lund was very early in making use
of these particles for imaging of tissue.
The major advantage is that it is possible to scan parts of the body close to
the surface in 3D, whereas the ultrasound alternative has the advantage
of being able to reach further into the
body.

Even if Tomas
Jansson and Stefan AnderssonEngels use different techniques, they have one other
thing in common (apart from the fact
that they both work with contrast
agents): both methods have interested
biomedical company Genovis.
“I see that as a good sign. Companies are not generally keen to invest in
things they see as a long shot!” says
Stefan Andersson-Engels.
TEXT: KRISTINA LINDGÄRDE

Visit www.lth.se/lthnytt for full length articles
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Hanna researches bone solidity
AS THE YEARS pass, we all get more
brittle bones. They get thinner,
less dense in structure and acquire
a partially different composition.
Finally, they snap as a result of a
trip or fall which would have
been completely harmless to a
younger person. How quickly
they deteriorate or how serious the problems become
varies a lot, however. Women are more often
affected by osteoporosis (brittleness in
the bones) than
men,
but
factors such
as exercise,
genes
and
nutrition also
play a role.

A researcher in this field is Hanna
Isaksson, assistant senior lecturer in
biomechanics at the Division for Solid
Mechanics. She works mainly on developing measurement methods and
mathematical models for assessing
bone quality.
“In a project supported by the
Swedish Research Council, we are investigating the factors behind bone solidity. There are many such factors: the
three-dimensional geometry, the bone
structure at the detailed level, the relationship between the harder minerals
and the softer but tougher collagens.
We build templates and calculate bone
strength with the finite element method”, explains Hanna Isaksson.
In a year or so the group hopes to
have an indication as to whether they
are on the right track. Two doctoral
students are working on the project.

Osteoporosis is currently diagnosed
with a standardised two-dimensional xray of the femoral neck and other bones, which is then compared to a limit
value. The method is not very reliable.
Several other factors enter into play but
are not investigated. It is possible to
make much better analyses using 3D xrays but it is much more expensive and
exposes patients to higher levels of radiation. The method of the Lund researchers is based on extracting additional
and more reliable information from the
standard method, using a statistical format template in three dimensions. The
aim is to achieve greater precision in the
prediction of risk of fracture. In order
to see whether this is successful, the
results will be compared with patient
data from a study in Malmö. The study
has been ongoing for around ten years.
TEXT & IMAGE: MATS NYGREN

Listening to the heart’s weak electrical currents
A GROUP OF “electricians” at LTH
have specialised in studying the
weak electrical currents inside our
bodies and are helping physicians
to develop methods of analysis to
examine heart function.

“We work with signal processing and
try to better understand the heart; we
map what is not visible to the naked
eye. We extract information with measuring methods and mathematics. You
could see it as working with a sort of
microscope to find clinically interesting
properties among the signals”, says
professor Leif Sörnmo, who heads the
team working on bioelectrical signal
processing.
Electrodes and ECG (electrocardiogram) are just one among many ways
of measuring the heart’s activity today.
There are methods that we can use at
home, such as an Iphone app which
measures the pulse through the light in
your thumb, specially designed measuring rods and a Swedish-design thumbplate for ECG. Atrial fibrillation ¬– the

most common cardiac arrhythmia particularly in men – can also be measured
in the Iphone app and quickly analysed
in a cloud service. New technology gives researchers enormous amounts of
data to work with, making it easier to
evaluate new methods. Reader Martin
Stridh, who is working on this, has over
80 000 patients in his data from thumb
ECGs.
The team comprises around ten
researchers within EIT, the Department
of Electrical and Information Technology. They are interested in developing
new methods, for which they cooperate closely with physicians in Lund and
within a large international network.
Cardiologist Pyiotr Platonov is the
most important cooperation partner
at SUS (Skåne University Hospitals) at
the moment. Clinical physiologists also
cooperate with the team.
“We hope to be able to help cardiologists with patients suffering from
atrial fibrillation, by determining what
treatment is most appropriate for each
individual, for example. Sometimes it is

helpful to burn
away heart cells
by introducing a
catheter, but not
always. We work
with methods
to facilitate the
treatment decision. Our findings have
been published, but the steps to get the
method out into clinics are long”, says
Leif Sörnmo.
“One area that interests us is to
examine kidney patients during dialysis.
The heart is put under strain by dialysis
but it is complicated for all parties to
measure ECG during the process. Directly from the dialysis machine, we can
extract signifi cant information about
the heart: heart rate, atrial fibrillation,
dysrhythmias. Micropotentials in ECG
can be realised through signal processing in spite of the fact that we are
dealing with such weak currents that
they are not “visible to the naked eye”,
as Leif says.
TEXT: MATS NYGREN
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The ultrasound of the future will expand into new ﬁelds
THE DEVELOPMENT OF ultrasound as a medical aid started
in Lund. And the technology is
still being developed here as
well as all over the rest of the
developed world.

One of the researchers on this front is Tomas Jansson. After a
career at LTH and the Department of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering, where he also led
the Lund Alliance for Biomedical Imaging and Bioengineering,
he has just moved over to the Faculty of Medicine. He is now
senior lecturer in biomedical engineering and is working in
fairly new premises next to the old hospital restaurant.
“But my task is to continue to link LTH and healthcare
within Skåne University Hospitals, (SUS)”, he assures. This is
why he is still assistant programme director of the Master’s
programme in Biomedical Engineering.
We asked him to tell us what is hot on the research front
within ultrasound technology these days.
“One example is the blood vessel characterisation that
Magnus Cinthio at LTH is working on. He has discovered that
blood vessels don’t only move across pulse pressure but also
along it. We still don’t really know why and what exactly
causes the movement.

“In general, the measurement of tissue movement is currently the big thing at specialist conferences. It is both about
investigating the heart and looking for tumours”, explains
Tomas.
Another important trend is to use a contrast agent in ultrasound. This could be extremely small gas bubbles (as small
as red blood cells), which provide a clear echo, in the blood,
which is harmless and can clearly show where the blood flows
and where other tissue takes over. With Doppler technology
and contrast agents, it is possible to see and measure the
blood flow in the vessels.
“We’re also talking a lot about molecular imaging at the
moment. Antibodies or other receptors on the contrasting
particles stick to tumorous tissue for example, making it possible to discover very small tumours. One research project is a
cooperation with Lund-based company Genovis. At last, since
two weeks ago, Genovis has received funding from Vinnova
to proceed with this.
A third hot trend is photoacoustics which uses lasers with
ultrasound. With light pulses lasting nanoseconds, laser light
is absorbed, warming and expanding tissue which causes it
to produce an (ultra)sound. Blood absorbs best, particularly
if it is oxygenated, which can also indicate the presence of
a tumour.
TEXT & IMAGE: MATS NYGREN

Thomas’s sound methods can pick out cancer cells
THOMAS LAURELL WAS born into a family of doctors.
So perhaps it is not so strange that as a professor of
engineering he has spent so much time researching
biomedical engineering.

“My mother and father and all my siblings except one are
doctors! I grew up with medical discussions around the dining
table”, he explains. “That is another reason why I applied
to Measurement Technology, following in the footsteps of
Hellmuth Hertz and Kjell Lindström”.
Once there, he mainly developed microchemical methods
for detecting diseases in blood samples, for example. In 2000
the Hertz laboratory was inaugurated, a cleanroom lab in
which such tests are carried out using silicon chips.
Thomas Laurell is studying methods that are comparable
to finding a needle in a haystack, except that he’s looking not
for needles but rather for cancer cells in the body.
About a decade ago, Thomas and his colleagues found
a new area of application for ultrasound technology. Just as
within a colour printer, the energy in the sound could be used
to deflect a beam or to move particles that flow in a stream
inside these chips. This approach made it possible to pick out
the fat in the bloodstream, which could save heart patients
from suffering blood clots during surgery.

The method has generated
exciting developments and has
led to many international contacts, in particular with Asia.
Since 2009, Thomas Laurell
(image to the right) has been
a “distinguished professor” in
Korea (Dongguk University in
Seoul) and he also cooperates with Japanese colleagues,
as well as recently starting a
collaboration with a group in
Singapore.
About acoustophoresis (see fact box) he says:
“It’s like on a motorway, you can help the cars (the cells
in the liquid) to change lanes by exposing them to the correct
intensity and frequency of sound. Tumour cells move over
to the fast lane and are removed from the traffic further
on. You can collect cells by leading them into a lane of their
own, thus concentrating the content in a solution step by
step by running it through several times. The process replaces
centrifugation in the medical lab.”
TEXT: MATS NYGREN
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Hellmuth Hertz invented medical ultrasound
HELLMUTH HERTZ WAS one of the pioneers of biomedical
engineering in Lund. As early as the 1950s, the young
physicist, together with cardiologist Inge Edler, was exploring how to use ultrasound to examine a functioning
heart. Today, ultrasound has overtaken radiography as
the most used imaging technology in healthcare.

Hertz was part of the first generation of professors at
LTH. Besides ultrasound, he also laid the foundations for
another global success story, the inkjet printer. But in both
cases it was in other countries that these innovations were
developed into commercial successes.
Growing up in Germany in a family of physicists with a
father who was a Nobel prize-winner and a paternal uncle
who gave his name to the Hertz frequency unit, and friends
such as Albert Einstein, he ended up during and after the Nazi
period being a prisoner of the Americans before physicists
such as James Franck and Niels Bohr steered him towards
professor Thorsten Gustafsson in Lund.
In professor Gustafsson’s family, Hertz found a new home
and soon started a new career in the fifthies, from 1964 as
a professor at LTH.
Cardiologist Inge Edler wanted a method to see
into the heart and wondered whether radar could be
used for this purpose. Radar had been developed during
the war. Hertz didn’t think so, when he heard about
the issue, but he came up with the idea of ultrasound
which had been developed to detect submarines. It
was on 20 October 1954 that a living human heart was
first observed with a device borrowed from Kockum’s
shipyard. The result was a usable two-dimensional ecocardiography, showing the heart’s movements in real
time. A camera in front of the oscilloscope recorded
the images.
Much of the subsequent development then took
place among Lund physicians. Nils Rune Lindström tested

the method on children’s hearts, Stig Jeppsson investigated
children’s abdomens in Africa and Lars Leksell looked at
bladders, Bertil Sundén in Lund and Ian Donald in Glasgow
started on what ultrasound would become best known for,
namely foetal examination. Several different malformations
could be detected. Nowadays, 97 % of Swedish foetuses
are examined in the 18th and the 32nd gestational weeks.
“It was Sam Maslak at MIT who, in cooperation with
Hewlett Packard (HP), produced the first ultrasound machines. Today, 6 billion dollars-worth of such machines are sold
every year!” said Kjell Lindström.
TEXT: MATS NYGREN
Hellmuth Hertz and Inge Edler in old age.
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Editors words
THIS IS THE second edition of LTH-NEWS with pages
in English. In the first edition I asked for reactions.
One that I got was a request to translate all headlines in the Swedish part to English and that is what
we have done. Look at the next page!

We are sorry that we do not have the space to translate the
whole magazine to English – yet. So what you can read in
English here is a selection of articles especially around the

theme of medical technology and
cooperation between LTH, Faculty
of Engineering, and the Faculty of
Medicine at Lund University. The
texts are all cut down (abbreviated)
to fit the limited space. But you can
read full length versions if you go to
the web-edition of the magazine,
www.lth.se/lthnytt.

Scouting for new cooperation in Taiwan
THREE OF LTH’S professors were recently in Taiwan, together with the Vice-Chancellor of Lund University, Per
Eriksson. The aim of the trip was to find out whether
LTH and Lund University could develop new strategic
cooperation initiatives with universities and companies
there.

During the week, the delegation visited seven different universities and a couple of companies. In addition, Taiwan’s
minister for education Wei-Ling Chiang invited the Lund delegates to a meeting at the Ministry for Education. The efficient
innovation system at Lund University and the Swedish exception for lecturers – that researchers and lecturers at Swedish
universities hold the rights to the outcome of their research
findings – were two things that impressed the minister for
education. During the meeting with the LTH delegation, he
became so enthusiastic that there and then he invited himself
and his family on a study visit to Sweden.
”The Swedish approach sounds very interesting. I will
come and visit you in Lund, and I will bring a couple of university vice-chancellors from some of our best universities”,
said Wei-Ling Chiang.
Taiwan’s 23 million inhabitants own a total of around 15 million
scooters. Super-interesting, according to LTH’s own combustion
engine researcher Per Tunestål.

Taiwan’s education minister Wei-Ling Chiang, flanked here
by Per Tunestål and Anders Robertsson, was so impressed by
Lund that he invited himself on a study visit to Sweden later
in the year.

Taiwan, together with South Korea, Hong Kong and
Singapore, constitute the so-called tiger economies – four
fast-growing Asian economies that have created prosperity
for their citizens through industrialisation and high growth
rates. There is a feeling of speed and innovation here that
permeates the entire society.
LTH is not the first to sniff around Taiwan, however. For
several years, Chalmers University of Technology has been
cooperating with the National Chiao Tung University in the
high-tech city of Hsinchu, located a hundred kilometers south
of Taipei. In the University’s main building, Chalmers has had
an office for the past ten years, staffed by its own exchange
students. The students do not get paid for their work, but
are provided with an annual budget that funds Christmas
and Lucia celebrations, floorball tournaments and suchlike.
National Chiao Tung University is located next door to
National Tsing Hua University in Hsinchu. Close to both universities, there is a research centre for synchrotron radiation,
and this year will see the launch of a new project, “Taiwan
Photon Source” with a power of 3 GeV. So there are opportunities here for cooperation and exchange of experiences
with both Max IV and ESS.
TEXT & IMAGES: ANDERS FRICK
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