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CORONARELATERAT 

 Smitta i familj/hushållskontakter. 

1177.se har nu publicerat ny information: ”Du som bor med eller haft nära kontakt med någon 

som har covid-19”. Läs mer på 1177.se om vad som gäller.  

 Rekommendation om att meddela kursansvarig och närmaste chef vid bekräftad smitta. 

”Du som har varit på arbetsplats/campus under perioden då du varit smittsam, 

rekommenderas att informera din närmaste chef/kursansvarige. Du kan ge ditt samtycke till att 

din chef/ kursansvarige får förmedla information till de som kan ha utsatts för smitta.”  

Ovanstående tillägg har uppdaterats på Coronainformationen på lu.se (för studenter) och på 

Medarbetarwebben/Staff Pages. 

 Informationskampanj om att fortsätta har skickats ut till kommunikatörer för spridning i 

sociala mediekampanjer och på informationsskärmar. 

UNIVERSITETSGEMENSAMT 

LU utreder säkerhetsskyddet under hösten 

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för 

Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.  

Enligt Säkerhetsskyddslagen ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda och 

dokumentera behovet av säkerhetsskydd, se säkerhetspolisens sida.. Med anledning av detta kommer 

en säkerhetskonsult, på uppdrag av Säkerhet och Miljö vid LU Byggnad, göra en utredning på 

universitetet. Utredningen genomförs under hösten 2020 och är begränsad till säkerhetsskydd och 

kommer därför inte samordnas med andra närliggande undersökningar och utredningar som kan pågå 

parallellt. 

För de verksamheter som bedöms omfattas av Säkerhetsskyddslagstiftningen fortsätter utredningen 

med en identifiering och bedömning av s.k. skyddsvärden i nära samarbete med verksamheten i fråga. 

Utredningen kommer att baseras på intervjuer, granskning av dokument samt besiktning av fysisk 

säkerhet och genomgång av informationssäkerhet och kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet 

med säkerhetsskydd.  

Läs nyheten på Medarbetarwebben 

Investigating protective security 

Protective security refers to protecting information and activities of importance to Sweden’s security 
against espionage, sabotage, terrorist offences and certain other threats.  

Pursuant to the Protective Security Act, those who conduct security-sensitive activities are to 
investigate and document the need for protective security, see the Swedish Security Service website. 
Due to this, a security consultant, commissioned by Security and Environment at LU Estates, will carry 
out an investigation to establish the extent to which our activities fall within the framework of the 
Protective Security Act. The investigation will be carried out in the autumn of 2020 and, as it is limited 
to protective security, will not be coordinated with other closely-related surveys and investigations that 
may be carried out in parallel. 

The aim of the investigation is to identify whether protective security classified data is involved, what 
otherwise needs protective security (e.g. protection of information systems that process compilations 

https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/du-som-bor-med-eller-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19/
http://www.lu.se/corona
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-for-medarbetaredoktorander
https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd.html
https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/utredning-av-sakerhetsskydd-vid-lu
https://www.sakerhetspolisen.se/en/swedish-security-service/about-us.html


of data of significance to Sweden’s security) and what is deemed not to need it. The investigation will 
continue regarding those units deemed to be subject to protective security legislation with an 
identification and assessment of the so-called protective value in close cooperation with the unit in 
question. The investigation will be based on interviews, review of documents as well as an inspection 
of physical security and a review of information security from a protective security perspective and will 
form the basis for continued management of protective security.  

Read this information at Staff Pages. 

 

Kontonamnen i Lupin/Proceedo finns nu även på engelska 

Nu finns kontonamnen vid kontering i Proceedo även på engelska för att underlätta för engelsktalande 
beställare och attestanter vid kontering av beställning eller faktura.  

Se på Lupin/proceedo 

Account names in Lupin/Proceedo are now also in English 

The account names for coding in Proceedo are now also in English. To make it easier for English-
speakers to code orders or invoices when ordering and authorising, Proceedo now offers alternatives 
in both Swedish and in English (in brackets).  

See it in Lupin/proceedo 
 

Nu kan du ringa 112 utan nolla före – SOS Alarm-appen fungerar 

Nu kan du ringa 112 från en mobiltelefon med intern anknytning utan att slå en nolla före. Det innebär 
också att det nu fungerar att ringa 112 via SOS Alarms-app.  

När du ringer 112 via appen skickar du automatiskt din position till SOS Alarm, vilket gör det lättare för 
hjälpen att komma fram till rätt plats. Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android 
genom App Store och Google Play.  

Observera att samtal till 112 via din bordstelefon fortfarande behöver en nolla, dvs 0-112. 

Läs mer om appen på SOS Alarms webbplats  

Läs mer på Medarbetarwebben 

 

You can now phone 112 without an initial zero – the SOS Alarm app 

is activated 

You can now phone 112 from a mobile with an internal connection without using an initial zero. It also 
means that it is possible to call 112 via the SOS Alarm app.  

When you phone 112 via the app, you automatically send your position to SOS Alarm, which means it 
is easier for assistance to arrive at the right place. The app is free and can be downloaded for iPhone 
and Android via the App Store and Google Play.  

Please note that calls to 112 via your office landline still require an initial zero, i.e. 0-112. 

Read more about the app on the SOS Alarm website  
 

  

https://www.staff.lu.se/article/investigating-protective-security
https://idpv3.lu.se/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=a8xax437l1n9kt10b1xpi1f5?execution=e1s1
https://idpv3.lu.se/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO;jsessionid=a8xax437l1n9kt10b1xpi1f5?execution=e1s1
https://www.sosalarm.se/trygghet/112appen/
https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/om-nagot-hander
https://www.sosalarm.se/trygghet/112appen/


Nytt projekt för digital examination 

Sedan 1 maj 2020 pågår ett projekt för digital examination, DIXAM, på uppdrag av 

utbildningsnämnden.  

Projektets huvudmål är att ge undervisande lärare tillgång till verktyget Inspera läsåret 2020/2021 

samt säkerställa att det även i fortsättningen finns tillgång till, kunskaper om samt resurser nog för att 

på ett rättssäkert sätt kunna använda minst ett digitalt examinationsverktyg vid Lunds universitet. 

Avtal har nu skrivits med Inspera som gäller fr o m 1 oktober 2020 och minst ett år framåt. 

Läs mer om projektet för digital examination på education.lu.se  

New digital examination project 

A digital examination project (DIXAM), commissioned by the Education Board, has been underway 
since 1 May 2020. 

The main aim of the project is to give teaching staff access to the Inspera tool for the academic year 
2020/2021 as well as ensure future access to sufficient knowledge and resources to be able to use at 
least one digital examination tool in a legally secure way at Lund University. 

An agreement has now been signed with Inspera that applies for at least one year, beginning on 1 
October 2020. 

Read more about the digital examination project at education.lu.se  
 

Webbinarium - så beställer du från våra in-houseverksamheter 

Media-Tryck samt det nyinrättade produktionsteamet på sektionen Kommunikation för film, illustration 

och animation presenterar sina in-houseverksamheter. Som deltagare får du en överblick över vilka 

tjänster som erbjuds, vad det kostar och hur det interna erbjudandet förhåller sig till externa 

leverantörer och upphandlade byråer. Det ges också tid för frågor kring behov som finns i 

verksamheten och vad man bör tänka på i sin roll som beställare. 

Onsdagen den 4 november kl. 9.00-10.00, på Teams.  

Läs mer på Medarbetarwebben 

INTE BARA ARBETE 

Studentafton med USA:s ambassadör i Sverige 

Den 20 oktober är LU medarrangör i en Studentafton med USA:s ambassadör i Sverige. Ken Howery 

kommer att tala om teknologi, innovation, Sverige som entreprenörsnation och hur det amerikansk-

svenska samarbetet kan stärkas på området. Han kommer också tala om det amerikanska 

valsystemet. 

Läs mer på Medarbetarwebben 

Student Evening with the USA’s ambassador to Sweden 

LU is the co-organiser of a Student Evening with the USA’s ambassador to Sweden on 20 October. 
Ken Howery is visiting Studentafton to talk about technology, entrepreneurship, Sweden as an 
entrepreneurial nation, and how the Swedish-American cooperation can expand in the area. He will 
also talk about the American electoral system. 

Read more at Staff Pages 

OM NYHETSBREVET  

https://www.education.lu.se/verktyg-aktiviteter-och-resurser/om-digitala-tentor
https://www.education.lu.se/verktyg-aktiviteter-och-resurser/om-digitala-tentor
https://www.medarbetarwebben.lu.se/event/webbinarium-sa-bestaller-du-fran-vara-in-houseverksamheter
https://www.medarbetarwebben.lu.se/event/studentafton-med-usas-ambassador-i-sverige-ken-howery
https://www.staff.lu.se/event/studentafton-with-the-us-ambassador-to-sweden-ken-howery


Detta mejlutskick skickas till kommunikationsansvariga på fakultetsnivå och andra 

intresserade i syfte att användas i andra kanaler. I vissa fall kan det fungera som 

slutgiltigt utskick.  

Synpunkter och meddelanden: Redaktör för utskicket är Anna Mansfeld, 

kommunikativt verksamhetsstöd vid sektionen Kommunikation. Hör gärna av dig med 

synpunkter till: anna.mansfeld@kommunikation.lu.se  

Länkar:  

Tidigare mejlutskick finns arkiverade på LU box 

Medarbetarwebben - Den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet  

Staff pages - The internal website for Lund University. 

https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
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