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NU HAR LJUSET kommit tillbaka och människor 
fylls med förväntan inför sommaren. Kanske häg-
rar soliga semesterdagar i en syrenberså med en 
god bok eller resor till främmande land? Eller att 
bara få vara ledig, utan krav.

Andra som är förväntansfulla är våra studenter 
som snart ska ta examen och gå ut i arbetslivet. 

Det är ett stort steg, som kan kännas pirrigt eller rent av skräckin-
jagande. Kommer jag att få något intressant och utvecklande jobb, 
kommer mina kunskaper att räcka till, vad vill jag syssla med under 
de närmaste 40 åren? 

ENLIGT SCBS STATISTIK bytte en halv miljon arbetstagare arbete 
under senaste fem åren, så det är sannerligen inte kört, även om 
man inte får drömjobbet på 
en gång. Vi hoppas naturligt-
vis att fakultetens utbildningar 
håller så hög kvalitet att våra 
studenter är väl förberedda 
för arbetslivet. 

Tyvärr är antalet arbetstill-
fällen begränsade i vår region, 
alla erbjuds inte arbete direkt 
efter avslutade studier. En 
(förhoppningsvis tillfällig) flytt 
från Norrland kan på sikt vara 
bästa inkörsporten till arbete 
på hemorten. Ingenjörer och 
lärare i matte och NO ser dock 
inte ut att ha några problem 
att få plats på arbetsmarkna-
den.

FÖRVÄNTAN KÄNNER OCKSÅ alla de studenter som söker till 
våra utbildningar, en ökande skara som ivrigt väntar på besked från 
antagningsenheter eller universitet om att de kommit in på den 
eftersökta utbildningen. 

Det har blivit klart svårare att komma in på favoritprogrammet, 
den förespådda minskningen av antalet presumtiva studenter i vissa 
årskullar verkar ha motverkats av en konjunkturnedgång, samtidigt 
som universiteten har drabbats av det så kallade ”takbeloppet”, 
vilket leder till att färre studenter kan antas. 

Vi kommer dock kunna välkomna över 3 000 nya studenter till 
våra utbildningar i höst och vi lovar att vi ska arbeta hårt för att de 

ska få en utbildning som mot-
svarar deras förhoppningar.

För, som man säger i Uzbe-
kistan, stora förhoppningar är 
halva lyckan!

ÅSA RASMUSON-LESTANDER, 
DEKAN

Ansvarig utgivare Anders Lundin 
Adress Kansliet för teknik och naturvetenskap, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Redaktion Anna-Lena Lindskog och Ingrid Söderbergh, teknisk-naturvetenskapli-
ga fakulteten, Umeå universitet
Omslagsfoto Katarina Konradsson
Vad vill du läsa om? Hör av dig till Anna-Lena Lindskog, anna-lena.lindskog@
adm.umu.se, 090-786 58 78, eller Ingrid Söderbergh, ingrid.soderbergh@adm.
umu.se, 090-786 60 24.
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Kemister vid Umeå universitet har 
kunnat spåra narkotika och narkoti-
kaklassade läkemedel vid mätningar 
av avloppsvatten från 33 svenska 
reningsverk. Kokain, amfetamin och 
metamfetamin, i mätbara halter, 
hittades på sammanlagt hälften av 
orterna. Studien har publicerats i den 
vetenskapliga tidskriften Science of 
the Total Environment.6

Rester av narkotika finns 
i svenska avloppsvatten

Ekolog fick pris  
för bästa avhandling
FORSKNINGSPRIS Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademien belönar ekologen 
Tim Horstkotte, Umeå universitet, för 
hans doktorsavhandling med anknyt-
ning till skogs- och renbetesnäring. 
Prissumman var 15 000 kronor och 
delades ut av kungen vid en högtids-
sammankomst i Stockholms Stadshus.
I sin avhandling har Tim Horstkotte 
gjort en fallstudie kring rennäring 
och skogsbruk i norra Sverige. Han 
har funnit att ett krav för att kunna ta 
långsiktigt hållbara beslut som gynnar 
rennäringen, jämfört med dagens situa-
tion, är att vi skapar ett mer varierat 
skogslandskap.

INGRID SÖDERBERGH

2 000 lärare kom till 
matematikbiennalen
NATIONELL KONFERENS För andra 
gången stod Umeå universitet i 
februari värd för Matematikbiennalen – 
en nationell konferens för matematiklä-
rares kunskapsutveckling. 2 000 lärare 
samlades på campus i två dagar. Även 
utbildningsminister Jan Björklund hann 
med ett besök. 
Svenska elevers allt svagare matema-
tikkunskaper var i fokus – som lösning 
på detta ville Björklund satsa mer på 
metodiken i lärarutbildningen, och 
förstatliga den kommunala skolan.
Hedersdoktorn Sverker Olofsson 
frågade ut utbildningsministern – bland 
annat om problemen med att rekrytera 
studenter till matematiklärarutbild-
ningen. 
Jan Björklund menade att man med 
politiska medel måste göra det mer 
attraktivt att bli lärare i matematik och 
naturvetenskap:
– VI måste jobba med fler medel. Om 
man är intresserad av kemi så finns det 
en stor industriell sektor som lockar 
med högre löner. Det finns inte om 
man är religionslärare. Man är mycket 
mer attraktiv på en annan arbetsmark-
nad när man är lärare i matte, naturve-
tenskap och teknik. Vi måste ta hänsyn 
till det i lönesättningen och jag är inte 
främmande för att införa olika typer av 
incitament i studiemedelssystemet.

JONAS LIDSTRÖM

Forskarna fann rester av kokain, amfetamin och 
andra narkotikaklassade substanser i avlopps-
vatten från 33 svenska reningsverk.
                                                         FOTO: FOTOAKUTEN

Tim Horstkotte fick ta emot priset för 
sin avhandling av kungen.

NÄR EN PERSON 
använder narko-
tika passerar den, 
antingen oförändrad 
eller som metaboliter, 
genom kroppen och 
hamnar i avlopps-
vattnet. Genom att 
ta ett vattenprov i 
reningsverk och mäta 
halterna av droger får 
man en ögonblicksbild av hur användningen 
av narkotika på en ort ser ut.

Metoden har använts tidigare både i 
Sverige och utomlands och är ett komple-
ment till andra metoder för att uppskatta 
narkotikaanvändning i samhället.

– Det som är unikt med vår studie är dess 
omfattning och det här är första gången som 
metoden används för att screena hela landet 
för droger. Tidigare mätningar har bara 
gällt enstaka orter och ett begränsat antal 
substanser. Dessutom så har vi utvecklat en 
snabbare och mer kostnadseffektiv mätme-
tod för att göra den här typen av undersök-
ningar, säger Marcus Östman, doktorand på 
kemiska institutionen vid Umeå universitet 
som lett studien.

MÄTNINGARNA UTFÖRDES under ett 
dygn i januari 2012. Halterna var generellt 
låga om man jämför med motsvarande 
studier från övriga Europa.

– Resultaten var ganska väntade, men 
skillnaderna mellan olika orter och olika de-
lar av Sverige var förvånansvärt stora. Vissa 
mindre orter hade ganska höga halter av 
den mycket farliga drogen metaamfetamin 
till exempel. Eftersom vi mäter på kemisk 
väg är det inga problem att skilja metaam-
fetamin från amfetamin, säger Marcus 
Östman.

Forskargruppen hittade rester av sam-
manlagt 13 olika narkotikaklassade sub-
stanser i inkommande avloppsvatten till de 
undersökta svenska reningsverken. De vanli-
gaste substanserna var de som används som 
läkemedel: oxazepam (ångestdämpande), 

kodein (smärtstillande), morfin (smärtstil-
lande) och tramadol (smärtstillande). Dessa 
substanser hittades i samtliga reningsverk.

Av de undersökta narkotikasubstanserna 
som används illegalt hittades spår av kokain 
(12 orter), amfetamin (13 orter) och metaam-
fetamin (16 orter). Varken heroin, ecstasy 
eller LSD kunde detekteras.

HÖGST HALT AV kokain liksom amfetamin 
hittades i Göteborg, den största staden i stu-
dien. Därefter så såg mönstret annorlunda 
ut. För metaamfetamin verkade halten inte 
vara korrelerat till stadens storlek på något 
sätt. Köping hade högst halt av metaam-
fetamin. Mindre orter som Bollebygd och 
Lycksele hade generellt färre detekterade 
narkotika och i lägre halter jämför med 
andra orter.

– Spårning i avloppsvatten är ett nytt 
kraftigt verktyg som är intressant ur ett 
folkhälsoperspektiv. Det är ett betydligt 
snabbare sätt att få en överblick över nar-
kotikaanvändning än de klassiska indirekta 
metoder som beslag i tullen och enkätun-
dersökningar. Vi kan till exempel se om en 
ny drog kommit till en stad, säger Marcus 
Östman.

Studien publiceras i den vetenskapliga tid-
skriften Science of the Total Environment. 
Medförfattare är Jerker Fick, Richard Lind-
berg och Elin Näsström, forskare på kemiska 
institutionen vid Umeå universitet.

INGRID SÖDERBERGH

Marcus Östman.
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Forskare vid Umeå universitet har funnit att koldioxid i form av vätebikarbo-
nat har en reglerande funktion i spjälkningen av vattenmolekyler i fotosynte-
sen. Det betyder att koldioxid har ytterligare än roll förutom att bilda socker. 
De banbrytande resultaten publicerades i den amerikanska vetenskapsakade-
mins tidskrift PNAS.

Banbrytande rön om  
koldioxidens dubbla roll

Medarbetaren Sergey Koroidov arbetar i grönt ljus med masspektrometriförsöken. Med hjälp av 
dessa kunde Umeåforskarna visa att koldioxid har flera roller i fotosyntesen.     FOTO: JOHAN GUNSÉUS

DET ÄR VÄLKÄNT att oorganiskt kol i 
form av koldioxid omvandlas i en ljusdriven 
reaktion, fotosyntes, till organiska fören-
ingar i växters kloroplaster. Vad som är 
mindre känt är att koldioxid även påverkar 
hastigheten av den fotosyntetiska elektron-
transporten i början av reaktionsförloppet 
och därför också fotosyntesens syrgaspro-
duktion. Det upptäcktes av nobelpristagaren 
Otto Warburg och hans medarbetare i slutet 
av 50-talet. Deras förklaring var vid den tid-
punkten logisk då de förutsade att koldioxid 
var källan till det syre som växter produce-
rar. Idén bevisades vara fel många år senare 
och i dag vet vi att vatten, H2O, är källan till 
atmosfärens syre.

EFFEKTEN AV OORGANISKT kol på 
elektrontransporten i fotosyntesen har dock 
allt sedan Warburgs publikation lett till en 
inflammerat debatt bland fotosyntesforskare 
över hela världen och ett hundratals artiklar 
har publicerats inom området.

– Vår banbrytande studie sätter nu stopp 
på denna debatt!, säger Johannes Messinger, 
professor vid kemiska institutionen.

Hans forskargrupp har utvecklat mycket 

känsliga tekniker baserade på Membrane 
Inlet Mass Spectrometry som används för att 
mäta produktionen av gaser i fotosyntetiska 
prover under kontrollerade förhållanden.

MED DEN FINKÄNSLIGA tekniken har 
de kunnat testa en tidigare hypotes om att 
HCO3- tar emot protoner i fotosystem II som 
produceras då vattenmolekyler spjälkas. Om 
så är fallet borde forskarna kunna spåra en 
ljusdriven produktion av koldioxid förutom 
syrgas.

Till sin glädje kunde forskarna detektera 
bildande av koldioxid i masspektrometriför-
söken.

– Det verkar alltså som om två olika for-
mer av kol, vilka båda kommer från kolsyra-
cykeln har optimala kemiska egenskaper för 
att utnyttjas som elektronmottagare, CO2, i 
slutsteget av fotosyntesreaktionen och sam-
tidigt som protonmottagare, HCO3-, i början 
av fotosyntesen, säger Johannes Messinger.

Resultaten öppnar upp för ett nytt 
forskningsfält där forskarna kan undersöka 
möjliga biologiska och ekologiska effekter av 
koldioxidens dubbla roller.

INGRID SÖDERBERGH

Martin Servin.

Hallå där!
Martin Servin, ko-
ordinator på UMIT 
Research lab och 
universitetslektor 
vid institutionen 
för fysik, tillde-
las fakultetens 
samverkanspris 
2014. Han belönas 
för att ”framgångs-
rikt ha utvecklat 
och etablerat nya 
samverkansformer 
och områden för 
samverkan.”

Hur känns det att få priset?
Det känns jättekul att bli uppmärksam-
mad! Det är en bekräftelse på att jag 
arbetar på rätt sätt och att våra indu-
strisamarbeten är berikande för både 
forskningen och utbildningarna.

Vad är den största utmaningen med 
att arbeta med industrin?
Att bedriva både långsiktig nydanande 
forskning och samtidigt projekt med 
en mer omedelbar och praktiskt till-
lämpbar nytta. Förutom vetenskapliga 
rapporter behöver resultaten omsättas 
i tekniska demonstratorer som konkret 
visar potentialen – ”Demo, or die!”. 
Därför är det viktigt att engagera 
människor och resurser så att det finns 
utrymme och drivkrafter för båda 
typerna av projekt. Det är en av grund-
tankarna bakom UMIT och det har gett 
mycket goda resultat.

Vad brinner du för just nu? 
Jag är intresserad av framtidens 
material och nya tillverkningsmetoder.  
Det händer erhört spännande saker 
kring ”programmerbara material” och 
det kommer allt mer sofistikerade 
3D-skrivare som stöder det. Möjlighe-
terna att robotisera och bädda in IT i 
allt från heminredning till skogsmaski-
ner är nästan obegränsade. Med nya 
digitala verktyg går det att designa 
och konstruera mycket smartare, mer 
funktionella och miljövänliga prylar än 
i dag. 

INGRID SÖDERBERGH

Umeåprofessor invald  
i Vetenskapsakademien
HEDERSUPPDRAG Stefan 
Jansson, professor i växters 
cell- och molekylärbiologi 
vid Umeå universitet, har 
blivit invald som ledamot i 
klassen för biologiska vetenskaper vid 
Kungl. Vetenskapsakademien, KVA. 
Att bli invald som ledamot av akade-
mien är ett exklusivt erkännande för 
sina insatser. Det kan gälla framstå-
ende forskning inom matematik, 
naturvetenskap, teknik, samhälls-
vetenskaper eller humaniora, men 
också andra stora insatser till stöd för 
vetenskaperna. 
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En effekt av ett varmare klimat kan bli att låglandsväxter som inte är typiska 
fjällväxter börjar migrera högre upp på fjällsluttningarna. Ekolog Elina Kaarle-
järvi visar i sin avhandling vid Umeå universitet att renars, men även sorkars 
och harars betande kan bromsa en sådan invasion.

Renen motverkar klimateffekt
Varmare klimat leder inte automatiskt till invasion av nya arter i fjällen. Renars, sorkars och harars betande kan bromsa utvecklingen.
                                                                                                                                                                                                                                                     FOTO: ELINA KAARLEJÄRVI

Elina Kaarlejärvi har gjort sina experiment i 
fjällterräng, bland annat i finska Kilpisjärvi.

ELINA KAARLEJÄRVI menar att ett 
varmare klimat inte automatiskt leder till en 
ökad biomassa, invasion av nya arter och 
utbredning av buskar på kalfjället, i motsats 
till tidigare prognoser.

– Typiska låglandsväxter som jag i mina 
fältexperiment planterade på kalfjället, till 
exempel rallarros, rödblära och kvanne, åts 
upp av renarna. Fjällväxter på kalfjället är 
vanligtvis små, och därför blir de större och 
mer näringsrika låglandsväxterna lättare att 
upptäcka och äta, säger Elina Kaarlejärvi.

TIDIGARE STUDIER tyder på att ett var-
mare klimat ökar tillväxten av buskar på kal-
fjällen. De befintliga arterna växer snabbare, 
blir större och tar mer plats. Kan herbivorer, 
alltså växtätare, påverka och reglera detta 
också?

– Detta spridningsmönster av buskar 
och nya växtarter till kalfjället leder till 
en ökad konkurrens mellan växtarter och 

hotar förekomsten av de mindre fjällväx-
terna. Mina resultat från ett fältförsök på 
Låktačohkkafjället två mil västerut från Abis-
kobyn visar att renarnas betande skyddar 
den ursprungliga fjällvegetationen genom 
att hålla buskvegetationen låg och förhindra 
nya arters invasion på kalfjället.

YTTERLIGARE EXPERIMENT utfördes i 
Kilpisjärvi, Finland där Elina använde mini-
växthus i kombination med betesstängslen 
för att studera både klimatets och betets 
inverkan på vegetationen. Två andra delstu-
dier utfördes i Dovrefjell 0ch i Finnmarks-
vidda i Norge.

Elina Kaarlejärvis resultat tyder på att 
växtätare, speciellt renen, är nyckelarter 
och spelar en viktig roll i fjällmiljön.

– Förändringar i fjällvegetationen beror 
mycket på antalet renar i området. Ett 
måttligt betande förhindrar migration av 
nya arter och minskar vegetationens tillväxt. 

Antalet renar varierar dock mycket mellan 
olika områden och från år till år. Det betyder 
att vi kan förvänta oss snabbare förändring-
ar till följd av ett varmare klimat i områden 
som inte betas.

Elina Kaarlejärvi är uppvuxen i Ranua, 
Lappland i Finland. Hon tog magisterexa-
men i ekologi vid Åbo Universitet.

INGRID SÖDERBERGH
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TEXT Andrea GillgrenIPRINCIP ALLA SVENSKA fiskare känner nå-
gon som kommit i kontakt med senapsgas, säger 
CHEMSEA-medarbetaren Tomas Sandström vid 
Europeiska CBRNE-centret, som gått till botten 
med problemen.

Det EU-finansierade projektet CHEMSEA ska-
pades 2011 ur behovet av att mer i detalj kunna 

beskriva dumpningsplatserna för kemiska stridsmedel i 
Östersjön. Flera skrämmande fakta har kommit i dagen 
sedan dess. Det visade sig att fartygen dumpade sin last 
även utanför avsedda zoner och längs färdrutterna från 
utskeppningshamnen i tyska Wolgast, och att de tog 
genvägar till dumpningsplatserna, dels för att spara tid 
till havs, dels för att de endast hade nödvändig naviga-
tionsutrustning.

Dessutom visade det sig att havsströmmarna sprider 
förgiftat sediment till angränsande områden. Man har 
även hittat stora mängder nedbrytningsprodukter från 
kemiska stridsmedel utanför Gdansk, vilket indikerar att 
där finns en stor hittills okänd dumpningsplats. Det finns 
alltså risk att stöta på kemiska stridsmedel på långt fler 
platser i Östersjön än man hittills trott. 

ETT ANNAT OROANDE faktum är att när forskarna 
återbesöker platser där de tidigare hittat objekt med 
kemiska stridsmedel hittar de ingenting. Objekten för-
svinner! I stället syns spår av trålar.

– Vi vet att objekten rör på sig. Det 
medför att man inte längre kan vara 
säker på att så kallade säkra zoner är 
säkra, säger Tomas Sandström.

Incidenter där fiskare får senapsgas i 
sina trålar sker årligen och tros drabba 
fiskare från alla länder runt Östersjön, 
men några säkra siffror finns inte ef-
tersom det bara är danska fiskare som 
rapporterar sådant. Det är också endast 
i Danmark som fiskare får ersättning för 
beslagtagen fångst när det finns risk för 
att den kontaminerats.

– Som drabbad ska du få samma hjälp och stöd oavsett 
vilket land du kommer ifrån och oavsett var incidenten 
inträffat, säger Tomas Sandström.

I SLUTRAPPORTEN från projektet som kom nyligen 
betonar därför CHEMSEA att något måste göras åt skill-
naderna mellan ländernas hantering och kompensation 
vid incidenter med kemiska stridsmedel. Man trycker 
också på att det är nödvändigt att alla Östersjöländerna 
inkluderar träning på hur man hanterar fynd av kemiska 
stridsmedel i utbildningen för fiskare och andra yrkes-
grupper som arbetar i riskområden.

– De flesta incidenter som slutat illa eller som kunde 
ha slutat illa har sin grund i bristande kunskap hos de 

Efter andra världskrigets slut dumpades 15 000 ton kemiska strids-
medel helt legalt på utvalda platser i Östersjön. Syftet var att havet 
skulle bryta ned dem. 200 dykningar med undervattenskamera och 
39 000 objektsfynd senare konstaterar projektet CHEMSEA att verklig-
heten är en annan.

I havet finns spår av kriget 

FORSKNING

Tomas Sand-
ström, Europe-
iska CBRNE-
centret.
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som fått upp stridsmedlen, förklarar Tomas Sandström.
Under Östersjöns yta döljer sig även ett skadat djurliv. 

I torskbestånd och musslor från dumpningsområdenas 

”De flesta incidenter som slutat illa eller som kunde ha slutat illa har sin 
grund i bristande kunskap hos de som fått upp stridsmedlen.”

Forskarna bedömer riskerna 
med dumpningsplatserna
SLUTRAPPORT I slutrapporten från CHEMSEA 
finns, förutom kartan (se ovan) över dumpnings-
platserna vid Gotland och Gdansk, även informa-
tion om var krigsmateriel dumpats, var kontami-
nerat sediment påträffats och var den potentiellt 
påverkade bottenfaunan finns. Forskarna har 
också bland annat bedömt vilka risker dump-
ningsplatserna utgör för ekosystemen i stort och 
tagit fram nya enhetliga analysmetoder för kemis-
ka stridsmedel och deras nedbrytningsprodukter 
som ska användas i samtliga Östersjöländer.

närhet ses negativa hälsoeffekter som mer sjukdomar, 
DNA-förändringar och fler cell- och vävnadsföränd-
ringar. CHEMSEA går dock inte så långt som att säga att 
dessa förändringar uteslutande är orsakade av kemiska 
stridsmedel.

FÖR ATT CHEMSEAS vetenskapliga upptäckter ska 
få praktiskt genomslag har höjdpunkter och förslag 
presenterats för ministerrådet i HELCOM i form av ett 
policydokument som Europeiska CBRNE-centrets med-
arbetare Tomas Sandström och Dzenan Sahovic varit 
med och arbetat fram. 

Förhoppningen är att de vetenskapliga upptäckterna 
ska omvandlas till verktyg för Östersjöländernas tjänste-
män och beslutsfattare. 

– Våra partners skrev grunden till dokumentet som 
vi senare omarbetade. Vi gjorde helt enkelt ett politiskt 
dokument av ett akademiskt dokument, förklarar To-
mas Sandström. ○

Ovan: Kartan visar bekräftade och misstänkta dump-
ningsområden för kemiska stridsmedel i Östersjön.
Till höger: Forskningsfartyget R/V Aranda placerade 
ut blåmusslor i närheten av kända dumpningsområ-
den för att forskarna skulle kunna studera ackumula-
tionen av gifterna i djurvärlden.
                                                   KARTA: CHEMSEA, FOTO: SYKE
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UTBILDNING

På civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik kan man fördjupa sig i sjuk-
husfysik och ta en dubbelexamen. En sjukhusfysiker jobbar med allt 
från undersökningar med magnetkamera till strålbehandling av cancer.

Fysik med sikte på vård

KOLLIMATORER OCH AT-
TENUERING,  spridda 
fotoner, halveringstider 
och pulsfrekvensupplös-
ning. Det är inte lätt för 
en oinvigd att hänga med 
när sjukhusfysikerutbild-

ningen har föreläsning om tekniken bakom 
nuklearmedicinsk diagnostik. De fyra stu-
denterna däremot är hemtama med fack-
språket vid det här laget, de har bara ett år 
kvar till examen.  
  Kvällen innan har de haft en labb där de 
bland annat provat på att göra mätningar 
med gammakamera. Nu fortsätter sjukhusfy-

sikern Anne Larsson Strömvall med ytterli-
gare detaljer om hur kameran fungerar. 
  En nuklearmedicinsk undersökning går till 
så att man injicerar ett radioaktivt ämne i 
patienten. Med en gammakamera kan man 
sedan mäta hur ämnet tas upp i olika organ 
i kroppen. Till exempel kan man se hur 
cancer spridit sig i skelettet eller studera ett 
sjukt hjärta. 
  – Vi gör ibland undersökningar där patien-
ten får äta en radioaktiv omelett och sedan 
kan vi spåra omelettens väg genom magen, 
förklarar Anne Larsson Strömvall. 
  Sjukhusfysiker är en inriktning inom ci-
vilingenjörsprogrammet i teknisk fysik vid 

Umeå universitet. Väljer man denna inrikt-
ning de tre sista åren på utbildningen, kan 
man ta examen både som civilingenjör och 
sjukhusfysiker. Det tilltalade Maria Duvaldt. 
  – Jag vill jobba inom vården och var först 
inne på att läsa till läkare, men är egentligen 
mer intresserad av matte, säger hon. Sjuk-
husfysik är ett ganska smalt område, men 
har man också examen i teknisk fysik finns 
möjligheten att göra något annat om man 
skulle tröttna. 
 
SJUKHUSFYSIKER JOBBAR med teknik 
i sjukvården där strålning används för un-
dersökningar och behandling. Det kan vara 
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Yrke som kräver  
legitimation
SJUKHUSFYSIK är en profil inom 
det femåriga civilingenjörspro-
grammet i teknisk fysik vid Umeå 
universitet. Utbildningen sker i nära 
samarbete med sjukvården. Ett 
flertal yrkesaktiva sjukhusfysiker 
och medicintekniker undervisar på 
kurserna och sjukhusets utrust-
ning används för laborationer, t ex 
magnetkamera, datortomograf och 
strålbehandlingsutrustning. För att 
få arbeta som 
sjukhusfysiker 
krävs legitimation, 
på samma sätt 
som för läkare. 
Den utfärdas av 
Socialstyrelsen 
och förutsätter en 
sjukhusfysikerexa-
men som innebär 
en omfattande 
specialisering 
inom medicinsk 
strålningsfysik. 

röntgen, MR och radioterapi till exempel. 
Ofta krävs avancerade beräkningar för att 
avgöra vilken stråldos patienten ska få eller 
hur apparaturen ska justeras för att ge så 
användbara bilder som möjligt.  
   Efter föreläsningen har studenterna paus 
för lunch och eget arbete. Gruppen är inte 
större än att de ryms kring ett bord i cafe-
terian på sjukhuset, där de sitter med sina 
datorer uppslagna. Kristina Sandgren och 
Maria Duvaldt passar på att lägga sista han-
den vid en inlämningsuppgift till en annan 
kurs, ”Teknik, etik och miljö” som de läser 
parallellt med nuklearmedicinen. 
  – Jag skriver om kolkraft jämfört med vat-
tenkraft. Ofta vill man byta till vattenkraft 
av miljöskäl trots att man kan få offra natur- 
och bostadsområden, berättar Kristina. 

NÄR GRUPPEN samlas igen blir det ytterli-
gare en föreläsning. Därefter ska studenter-
na ”auskultera” på kliniken, titta närmare på 
den utrustning som används där. Tillsam-
mans med Anne Larsson Strömvall traskar 
de ned i källaren, där sjukhusets topp-

moderna cyklotron tronar bakom tjocka 
betongväggar. Cyklotronen används för 
att framställa de radioaktiva isotoper som 
behövs för undersökningar med positron-
emissionstomografi, PET.  
  
MED PET KAN man till exempel se 
förändringar av ämnesomsättningen i en 
tumör eller hur den svarat på cellgifts- och 
strålbehandling. PET-kameran hör till den 
allra vassaste tekniken, men gruppen får 
också kika på äldre prylar. I ett rum står en 
detektor med tydlig 60-talsdesign, men den 
används fortfarande för att mäta upptag av 
jod i sköldkörteln, förklarar Anne.

Det finns drygt 300 yrkesverksamma sjuk-
husfysiker i Sverige. Antalet som utbildas är 
också ganska litet och det har sina fördelar, 
tycker Maria Duvaldt.

– Det blir verkligen personligt och man 
har chansen att lära sig hur mycket som 
helst. Lärarna blir väldigt personligt enga-
gerade och vi vet var de sitter och kan alltid 
knacka på hos dem för att få hjälp.

ANNA-LENA LINDSKOG 

Kristina 
Sandgren, 
Maria Duvaldt, 
Samuel Frans-
son och August 
Holmberg läser 
fjärde året på 
sjukhusfysiker-
utbildningen. En 
dag med före-
läsningar varvat 
med eget arbete 
avslutas med en 
titt på sjukhusets 
avdelning för 
nuklearmedicin 
tillsammans 
med läraren 
Anne Larsson 
Strömvall.
FOTO: ANNA-LENA 
LINDSKOG
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vid Göteborgs universitet var starten på Annas karriär.
– Jag kände att det här vill jag jobba med, det var en 

wow-upplevelse! Jag läste mer kemi vid Umeå universi-
tet, som jag hört var ledande inom kemometri, och fick 
bra kontakt med assistenterna och de numera pensione-
rade professorerna Svante Wold och Michael Sjöström.

Anna åkte tillbaka till Göteborg, tog sin examen och 
hade två jobberbjudande i Göteborg som väntade. Då 
ringde Svante Wold upp och tipsade om en doktorand-
tjänst i organisk kemi i samarbete med Astra Hässle 
(numera AstraZeneca R&D Mölndal).

För Anna som avslutat sin utbildning och just brutit 
upp ur ett förhållande var det egentligen ett bra tillfälle 

Med upptäckande 
som drivkraft 

TEXT Ingrid Söderbergh  FOTO Mattias Pettersson

Kemiprofessor Anna Linusson Jonssons karriär kan tyckas rak och 
utstakad. Själv anser hon att den har styrts av tillfälligheter – där hon 
haft modet att tacka ja när hon fått erbjudanden och lämnat det säkra 
för det osäkra.

PORTRÄTTET

HON BRINNER FÖR samverkan och 
önskar att hennes forskning ska göra 
skillnad. I ett ljust, stort och luftigt 
kontor träffar vi en pratsam och väl-
artikulerad blond småländska. 
Annas senaste utmaning är som före-
ståndare för universitetets Företags-

forskarskola för samverkan och innovation.
– Det känns roligt att arbeta med samverkan. Vi ser 

konkreta resultat när forskare samarbetar med indu-
strin. Doktoranderna bidrar med sin kunskapsresurs till 
företag och doktorander får kontakter med näringslivet 
och bygger nätverk för framtiden, säger hon.

Hon ser en stor potential i forskarskolan och ser gärna 
att man i framtiden tar in fler doktorander och vänder 
sig mot fler företag och den offentliga sektorn. 

Att upptäcka saker och lista ut hur de fungerar har 
varit hennes drivkrafter som forskare. 

STÖRSTA UTMANINGEN I ett arbete med akademisk 
frihet tycker Anna är att hålla sin egen kurs och hitta sin 
egen kompass.

– Det har jag blivit bättre på. Man måste stå på sig, pla-
nera och prioritera. Det gäller också att balansera jobb 
och fritid och tillåta sig att slå ner på tempot, menar 
Anna som lever familjeliv med man, barn och hund.  

En kurs i analytisk kemi och multivariat dataanalys 

Anna Linusson Jonsson
Ålder:  43 år. 
Yrke:  professor i läkemedelskemi, kemiska 

institutionen, Umeå universitet.
Bor: i Täfteå.
Alltid i medicinskåpet: Ibuprofen och Omeprazol. 
Intressen: att springa, åka skidor, fjällvandra och 

cykla.
Okänd talang: whiskykännare, var med att starta 

institutionens whiskyförening.
Husdjur: Norrbottensspetsen Lipton (funderar på 

att ta upp jakt igen)
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”Under doktorandtiden bodde jag i princip på labbet. Det 
var som på kollo och man hade alla kompisar här. Jag 
träffade också min blivande man – en inbiten norrlän-
ning!”

Anna Linusson 
Jonsson trivs på 
labb och gillar att 
samarbeta och 
diskutera sig fram 
till lösningar.

att göra nya saker. Anna Linusson Jonsson sökte och fick 
tjänsten.

– Jag hade kris en eftermiddag och sedan bestämde 
jag mig för att flytta upp till Norrland. Men tänk om jag 
skulle träffa en ny kille och bli kvar?

Anna doktorerade i kemometri och utvecklade me-
toder för att på ett smart sätt skapa bibliotek av ämnen 
som kunde testas på löpande band för att, till exempel, 
hitta startpunkter för nya läkemedel. Att skapa stora 
substanssamlingar och använda sig av höghastighets-
screening var precis nytt då, och en av många ”flugor” 
inom läkemedelsindustrin. 

– Under doktorandtiden bodde jag i princip på labbet. 
Det var som på kollo och man hade alla kompisar här. 
Jag träffade också min blivande man – en inbiten norr-
länning!

EFTER DISPUTATIONEN FICK Anna en fast forskar-
tjänst på AstraZeneca i Mölndal. Hon hade haft postdok-
torplaner, men att ge sig ut i industrin kändes snäppet 
bättre. Anna fortsatte med sin forskning, men nu med 
fokus på att studera tredimensionella 3D-strukturer och 
molekylers visuella form och hur de rör sig.

Efter ett tag avancerade hon till gruppchef. 
– Jag lärde mig jättemycket som till exempel att leda 

personal och projekt, rekrytera personal och inte minst 
presentera min forskning för olika typer av grupper. Det 
är kunskaper jag fått nytta av senare och jag tycker att 
fler forskare borde växla mellan akademi och industri 
för att bredda sina kompetenser.

Anna hade veckopendlat från Jönköping till arbetet 

i flera år och började lessna, när professor Fredrik 
Almqvist en dag ringde för att berätta om en forskar-
assistenttjänst i beräkningskemi i Umeå. Anna tog upp 
frågan med sin man som svarade ”När flyttar vi?”. Paret 
sade upp sig från två fasta jobb på vinst och förlust och 
sa till varandra att ”vi ger det fem år.”

NU HAR DET gått tio år och när Anna ser tillbaka så 
tycker hon att det fungerat mycket bra. Hon har under 
tiden blivit professor i läkemedelskemi, och faktiskt kun-
nat avancera i den akademiska världen utan att göra den 
”obligatoriska” postdoktorperioden utomlands. 

Anna ägnar sig i dag åt grundforskning som syftar till 
att få kunskap om vilka faktorer som styr hur små orga-
niska molekyler interagerar med proteiner och hur detta 
i sin tur påverkar biologiska processer. 

– Jag brukar ge exemplet om hur huvudvärkstabletten 
hittar rätt i kroppen för att göra sitt jobb, förklarar hon.

Den nya kunskapen används till att utveckla dator-
baserade metoder för att designa och syntetisera nya 
ämnen inom läkemedelskemi. Hon driver sin forskning 
i medicinska projekt där syftet är att bidra till en ökad 
kunskap om sjukdomar och till utvecklande av nya 
molekyler mot ledgångsreumatism, malaria och den-
guefeber. Anna och hennes medarbetare jobbar både 
experimentellt i kemilabbet och med modellering av 
molekyler i datorn.

– Min vision är att kunna göra skillnad med min forsk-
ning. Jag tycker inte att jag har varit strategisk planeran-
de, men jag har kunnat göra massor av olika saker och 
min karriär har rullat på bra.
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Hur går det till att plugga naturvetenskap och teknik på universitetet? Det får 
eleverna på Dragonskolans naturvetenskapliga program inblick i genom ett 
mentorskapsprogram vid Umeå universitet. 

Ungdomar lär känna universitetet
Amanda Norlund Nyberg, Hilda Brynjarsdotter, Sara Norberg, Didrik Nilsson, Bruce Dondogori och Klara Säljedal träffade ekologen Bent Christensen.

SYFTET MED mentorskapsprogrammet är 
att öka elevernas kunskap om universitetet, 
men också att vi ska lära känna ungdomarna 
och deras skola, säger Fredrik Georgsson, 
ansvarig för mentorskapsprogrammet. Det 
är berikande för oss att få höra hur ungdo-
mar resonerar. Vi vill också hjälpa dem att 
välja rätt, inte minst för att minska turbulen-
sen vi annars ser under första terminen när 
många vill byta utbildning. Det är viktigt att 
de väljer till högskolan utifrån vad de vet, 
inte vad de tror.

Programmet omfattar hittills eleverna i 
tvåan på Dragonskolans naturvetenskapliga 
program. De besöker universitetet vid tre 
tillfällen, första gången är under vårtermi-
nen 2014. I små grupper får de möta lärare 
och forskare vid den teknisk-naturveten-
skapliga fakulteten. 

VI FÖLJER MED sex av eleverna när de träf-
far Bent Christensen, lärare och program-
ansvarig för kandidatprogrammet i biologi 

och geovetenskap. Han berättar om vad man 
läser där och vilka slags jobb studenterna får 
efteråt, men går också in på vad som skiljer 
ett universitet från en vanlig skola.

– Ett universitet ska syssla både med forsk-
ning och undervisning. Forskare bygger ny 
kunskap och det de undervisar om ska vara 
kopplat till det. Det blir liksom på ett annat 
sätt då än att vara ”bara” lärare.

EN DRYG TIMME sitter eleverna och Bent 
tillsammans. På den tiden hinner de med 
mycket, de pratar om alltifrån blyutsläpp 
på romartiden och parasiter som tar över 
myrors hjärnor till skillnaden mellan natur-
vetare och ingenjörer. Bent berättar också 
om sin väg till rollen som ekolog och lärare. 
Det är en resa som varit allt annat än spikrak 
och gått via jobb på dagis och zoo till läkar-
utbildning innan han hittade rätt i livet.

– Vad funderar ni på att plugga till? frågar 
han eleverna.

– Kanske läkare, säger Bruce Dondogori. 

Jag kommer från Burundi och där finns 
många sjukdomar, men väldigt få läkare. Jag 
tänker att jag kan göra nytta för människor 
om jag blir läkare.

– Jag vill bli läkare eller ingenjör, säger 
Amanda Norlund Nyberg.

– Jag har funderat på något inom biologi, 
men vet inte riktigt vad ännu, säger Hilda 
Brynjarsdotter.

ELEVERNA HAR fortfarande tid på sig att 
fundera, välja universitetsutbildning behö-
ver de inte göra förrän tidigast om ett år. 
Däremot är alla inte säkra på om de vill gå 
raka spåret från gymnasiet till universitetet.

– Jag är lite i valet och kvalet, det skulle 
vara kul att resa eller jobba ett tag först, 
säger Amanda. Fast kommer jag in på läkar-
programmet direkt vet jag inte om jag vågar 
avstå.

– Jag skulle tycka att det vore skönt att 
hitta ett jobb först, säger Klara Säljedal.

– Jag vill plugga och bli klar, säger Didrik 
Nilsson som siktar på att bli ekonom eller 
ingenjör. Det känns som att livet börjar först 
när man får ett jobb!

ANNA-LENA LINDSKOG
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 93
PROFESSORERNA vid den teknisk-
naturvetenskapliga fakultetens elva 
institutioner är 93 till antalet. 
Av de övriga anställda är 147 universi-
tetslektorer, 85 adjunkter, 23 forskar-
assistenter, 13 biträdande lektorer, 35 
forskare, 223 doktorander, 38 postdok-
torer, 133 övrig forskande personal, 97 
administratörer och 118 tekniker. Totalt 
har fakulteten 1 005 anställda.

Utbildningar i allt från 
farmaci till energiteknik
VI ERBJUDER 25 utbildningar på grund-
nivå. Om du saknar behörighet i något 
naturvetenskapligt ämne kan du läsa in 
detta på vårt basår.
Högskoleprogram:
Naturguide 
Medieproducent
Nät- och kommunikationsteknik
Processoperatör

En fakultet med  
bredd och spets

DEN TEKNISK-NATURVETENSKAPLIGA fakulteten 
vid Umeå universitet har 3 300 studenter, 325 forskarstu-
derande och en stark forskning. Elva institutioner samlar 
fakultetens forskning och utbildning inom kemi, fysik, 
biologi, datavetenskap, matematik, teknik, lärarutbild-
ning samt design och arkitektur. 

Umeå universitet är ett av Sveriges största universitet 
med cirka 36 000 studenter. På campus finns de fyra 

fakulteterna för teknik och naturvetenskap, humaniora, 
medicin samt samhällsvetenskap samlade. Granne med 
campus ligger två viktiga samarbetspartners – Norrlands 
universitetssjukhus och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
Förutsättningarna är med andra ord goda för kreativ 
forskning och undervisning.

För att bli riktigt konkurrenskraftig krävs fokusering 
och prioritering. Fakulteten står värd för sju av universi-
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Högskoleingenjörsprogram: 
Byggteknik
Elektronik och datorteknik
Elkraftteknik - nätbaserad 
Energiteknik
Maskinteknik

Kandidatprogram:
Biologi och geovetenskap
Datavetenskap
Fysik och tillämpad matematik
Life Science

Miljö- och hälsoskydd
Industridesign
 
Civilingenjörsprogram:
Bioteknik
Bioresursteknik - nyhet!
Energiteknik
Industriell ekonomi
Interaktion och design
Teknisk datavetenskap
Teknisk fysik
Öppen ingång

Arkitektprogrammet
Apotekarprogrammet - nätbaserat
Receptarieprogrammet - nätbaserat 

Magisterprogram:
Miljö- och hälsoskydd 
 
Alla treåriga program kan byggas på med ett 
tvåårigt masterprogram. Det finns 15 master-
program att välja bland. 
Läs mer om våra utbildningar på: 
www.teknat.umu.se

tetets starka forskningsmiljöer: Ekosystem i förändring, 
Växt- och skogsbioteknik, Ljus i naturvetenskap och tek-
nik, Miljöns kemi – från molekyl till ekosystem, modelle-
ring av levande system, proteiners dynamik struktur och 
funktion, Solljus som bränsle. Självklart finns välrenom-
merad forskning inom många andra områden, bland 
annat fysik, tillämpad IT och havsmiljöforskning.

Fakultetens utbildningar kännetecknas av närhet till 
forskning, god pedagogik och en avspänd stämning. 
Förutom ett tekniskt-naturvetenskapligt basår erbjuds 25 
olika nybörjarprogram för blivande ingenjörer, desig-
ners, arkitekter, naturvetare och farmaceuter. Kandidat-
programmen kan man bygga på med en masterexamen. 

Fakulteten har mångårig erfarenhet av att ge utbild-
ning på andra orter och nätbaserad utbildning. Både 
receptarieprogrammet, vilket fått mycket gott omdöme 
av Högskoleverket, och det nystartade apotekarepro-
grammet är nätbaserade.

Fakulteten arbetar aktivt för att ge studenterna insyn i 
deras framtida yrkesroll och på så sätt öka möjligheterna 

till anställning efter examen. Bland annat erbjuds sär-
skilda kurser i samarbete med företag, gästföreläsningar 
och industriförlagda projektarbeten.

VID UMEÄLVEN ligger Designhögskolan och Arki-
tekthögskolan på universitetets Konstnärliga campus. 
Designutbildningen rankas bland världens bästa vilket 
bevisas av studenterna som gång på gång kammar hem 
priser i internationella designtävlingar. Arkitektutbild-
ningen startade år 2009 med siktet inställt på att skapa 
en utbildning med internationell prägel och inriktning 
mot hållbart byggande.

Tekniska högskolan samlar fakultetens ingenjörspro-
gram. Det senaste tillskottet på utbildningssidan är ett 
civilingenjörsprogram i bioresursteknik vilket startar 
hösten 2014. Fakulteten arbetar för en stark teknikveten-
skaplig forskning, vilken nu växer i snabb takt då strateg-
iska satsningar på nyrekrytering av forskare görs.

INGRID SÖDERBERGH

FOTO: JAN LINDMARK, KATARINA STENMAN, ANNA-LENA LINDSKOG



Hur lång tid tar det för en snigel  
att klättra uppför Mount Everest?

SVAR: Hur snabbt rör sig 
en snigel? En centimeter 
på en sekund kanske – om 
den skyndar sig vill säga. 
Mount Everest är 8 870 
meter högt. Låt oss säga att 
man måste gå två mil för att 
komma till toppen. Om sni-
geln klättrar en centimeter 
per sekund hinner den 864 
meter på en dag och det 
skulle då ta ungefär 23 da-
gar för den att komma till toppen. Men, det förutsätter att snigeln knatar 
på hela tiden utan att vila - och att den lyckas överleva i kylan...
 
Källa: Frågvis, Levande frågelådan 
Foto: Fotoakuten 

Bakterier – våra 
oumbärliga grannar

Avsändare
Umeå universitet
901 87 Umeå

Posttidning 

PORTO BETALT

PORT PAYÉB

FÅ SOM JAG PRATAT med tycker bakterier 
är speciellt fräscha organismer. De luktar 
oftast illa, och många tycker de är obehag-
liga eftersom de kopplar ihop bakterier med 
sjukdomar. Vi skulle dock inte klara oss utan 
dem. De fyller inte bara en central roll som 
nedbrytare i naturen, utan även inom våra 

kroppar. I våra tarmar hjälper de oss bryta ner maten vi äter 
och producerar viktiga vitaminer.

NÄR JAG INTRODUCERADES till bakterier under min 
första kurs i mikrobiologi så häpnade jag, det verkade som 
de kunde klara av vad som helst! De kan ju överleva och växa 
där det är extremt kallt eller varmt, och i miljöer med giftiga 
ämnen. Dessutom har de utvecklat olika komplexa system 
för att skydda sig och för att kommunicera med varandra. 
Om deras miljö inte är bra kan vissa arter gå i dvala och ligga 
vilande under långa perioder – det är inte ens fastställt hur 
länge! Något som fascinerar mig enormt med bakterier är 
just att det bara krävs en för att det efter ett tag kommer att 
bli massor av dem! Att de dessutom är så små att det får plats 
cirka en miljon bakterier bara i en droppe vatten gör dem 
bara mer imponerande. Kort sagt är de makalösa och anpass-
ningsbara överlevare. 

JAG HAR JUST nu förmånen att få forska på jordbakterien 
Pseudomonas putida. Det som är så intressant med den här 
bakterien är att den kan bryta ner och använda sig av giftiga 
fenoler som näringskälla. För att kunna bryta ner fenoler 
måste bakterien först flytta sig till dem, vilket den gör genom 
att simma med piskliknande svansar. Det jag gör är att ta 
reda på mer om hur bakterien bestämmer när den ska sim-
ma och vad det är som påverkar detta beslut. Att doktorera 
på P. putida passar mig utmärkt. Jag får göra en djupdykning 
i hur dessa minimaskiner fungerar och får en inblick i en 

annars osynlig värld, vilket är 
enormt spännande. Något som 
min utbildning hittills har fått 
mig att inse är att vare sig vi vill 
det eller inte så delar vi världen 
med dessa supersmå överle-
vare, och tjänar därmed på att 
kunna mer om dem.

LISA WIREBRAND
DOKTORAND  

I MOLEKYLÄRBIOLOGI 

PÅ SISTA RADEN ... FRÅGELÅDAN

TÄVLING ETC

Skicka din 
lösning till anna-
lena.lindskog@
umu.se. Ange 
postadress.De 
fem första rätta 
svaren belönas 
med ett pris.


