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CORONARELATERAT 

Fortsatt blandad undervisning och hemarbete under våren  

Nytt rektorsbeslut fattades 22 oktober som innebär att universitetet, utifrån rådande omständigheter, 
bedömer att samma förutsättningar kommer att gälla för verksamheten under vårterminen 2021 som 
under höstterminen 2020. 

De universitetsgemensamma webbsidorna om corona är uppdaterade md det nya beslutet: 

www.lu.se/corona 

Uppdaterat beslut och vägledning ligger på regelverket på Medarbetarwebben 

Same conditions for spring semester 2021 as for the autumn 2020  

The vice-chancellor has taken new coronavirus decision 22 October, based on the situation that still 
prevails in the community, that the University expects the same conditions to apply to the organisation 
in the spring semester 2021 as in the autumn semester 2020. 

The covid-19 related information on the University web pages is updated with this information: 
www.lunduniversity.lu.se/corona 
The decision together with a guidance can be found under Rules and decisions 

UNIVERSITETSGEMENSAMT  

Stort intresse för att bli prorektor – nio går vidare i processen 

Totalt har ett trettiotal personer sökt eller nominerats till uppdraget som prorektor för Lunds universitet 

från och med januari 2021. Av dessa har rekryteringsgruppen valt ut nio personer att intervjua i en 

första omgång. Kandidaterna som går vidare till en första intervju är: 

 Agnes Andersson Djurfeldt, professor Lunds universitet 

 Kristina Eneroth, lektor Lunds universitet 

 Lena Eskilsson, lektor Lunds universitet 

 Karin Hall, professor Lunds universitet 

 Anna Lyrevik, lektor Lunds universitet 

 Martin Malmsten, professor Köpenhamns universitet 

 Annika Mårtensson, professor Lunds universitet 

 Lena Neij, professor Lunds universitet 

 Maria Persson, lektor Lunds universitet 

 

Efter den första intervjuomgången väljer rekryteringsgruppen ut vilka kandidater som ska genomgå 

djupintervju och tester med extern rekryteringskonsult. Därefter väntar en andra intervju med 

rekryteringsgruppen för de kandidater som återstår i processen. 

Läs mer på Medarbetarwebben 

Great interest in the deputy vice-chancellor post  

Over 30 people were nominated or applied for the post of deputy vice-chancellor of Lund University, 
starting on 1 January 2021. Of these, the Recruitment Committee selected nine people for the first 
round of interviews. The candidates called to a first interview are:  

http://www.lu.se/corona
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/regler-och-beslut/regelverket/universitetsovergripande-beslut-med-anledning-av-coronavirusetcovid-19
http://www.lunduniversity.lu.se/corona
https://www.staff.lu.se/organisation-and-governance/rules-and-decisions/rules-and-regulations/university-wide-decisions-regarding-the-coronaviruscovid-19
https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/stort-intresse-for-att-bli-prorektor-nio-gar-vidare-i-processen


 Agnes Andersson Djurfeldt, professor Lund University 

 Kristina Eneroth, senior lecturer Lund University 

 Lena Eskilsson, senior lecturer Lund University 

 Karin Hall, professor Lund University 

 Anna Lyrevik, senior lecturer Lund University 

 Martin Malmsten, professor University of Copenhagen 

 Annika Mårtensson, professor Lund University 

 Lena Neij, professor Lund University 

 Maria Persson, senior lecturer Lund University 
 
After the first round of interviews, the Recruitment Committee will select which candidates are to 
undergo in-depth interviews and tests with external recruitment consultants. The remaining candidates 
in the process will then have a second interview with the Recruitment Committee.  

Read more at Staff Pages 
 

Välkommen att fira Filantropins dag*  

Filantropins dag är en dag när filantropins betydelse för 

våra universitet och vårt samhälle lyfts världen över. 

Lunds universitet vill också ta detta tillfälle i akt att tacka 

och uppmärksamma alla de som på olika sätt bidragit 

med insatser för att stärka och utveckla vår verksamhet. 

Digitalt föreläsningsevenemang 16 november 2020 

kl.16:00 - 17:15 

Stöd från privata donatorer rör hela universitetet och firandet av Filantropins dag är därför också en 

bred satsning, där samtliga fakulteter engageras genom representation i antingen projekt- eller 

referensgrupp.  

För att fira dagen bjuds donatorer, medarbetare och allmänhet in till ett digitalt föreläsningsevenemang 

på tema Krishantering i pandemins fotspår. Tre framstående forskare svarar på aktuella frågor 

kopplade till krishantering, såsom exempelvis vad vanliga människor gör när krisen slår till och hur det 

speglas i den nationella strategin.  

Läs mer på Medarbetarwebben 

Welcome to the Philanthropy Day celebration 

Philanthropy Day is a worldwide event that highlights the importance of philanthropy to our universities 

and society. At Lund University, we also want to thank, and draw attention to, all those who in different 

ways have contributed to strengthen and develop our activities. 

Donations are becoming increasingly important for Lund University, just as they are for other higher 

education institutions in Sweden. The government grants cannot support all research and therefore 

active support from the private sector is of considerable importance. Areas that have received 

invaluable external support in recent years are neuro research and nano research, medical 

humanities, Skissernas Museum (Museum of Artistic Process and Public Art), the Botanical Garden 

and Lund University’s Scholarship Foundation. 

Support from private donors touches the entire University and the celebration of Philanthropy Day is 

therefore also a broad initiative involving all faculties through representation in either a project group or 

reference group.  

Digital lecture event 16 November 2020, 16:00–17:15 (in Swedish) 

Read more on the Staff Pages  

 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/great-interest-in-the-deputy-vice-chancellor-post-nine-go-on-to-the-next-stage
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Nya föreskrifter om informationssäkerhet 

Den 1 oktober trädde uppdaterade regler i kraft för statliga myndigheters informationssäkerhet som 

påverkar universitetet. De nya kraven i föreskrifterna är betydligt mer strikta och detaljerade i linje med 

MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, föreskrifter.  

Föreskrifterna omfattar bland annat krav på säkerhetsåtgärder för att:  

 Säkerställa att personalen behandlar information på ett säkert sätt. 

 Försvåra obehörig tillgång till information i myndighetens lokaler. 

 Hantera incidenter och händelser. 

 Upprätthålla kontinuitet under incidenter och kriser. 

Parallellt med detta träder helt nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga 

myndigheter i kraft. 

Universitetets arbete med att få nya arbetssätt och rutiner på plats för skydd av information och data 

fortgår efter en omstart förra året. De närmaste månaderna kommer 

informationssäkerhetsansvarige/CISO bland annat bjuda in fakultetsledningar och chefer till 

introduktionsmöten. 

Läs mer om informationssäkerhet på Medarbetarwebben 

New regulations on information security 

On 1 October, updated regulations came into effect for public authorities’ information security that 
affect the University. The new requirements are considerably stricter and more detailed than the 
previous version and are in line with the Government’s remit to the Swedish Civil Contingencies 
Agency (MSB).  

MSB’s regulations cover, among other things, requirements for security measures to:  

 Ensure that staff process information in a secure way. 

 Impede unauthorised access to information on the public authority’s premises. 

 Manage incidents and events. 

 Maintain continuity during incidents and crises. 

 
The University’s work on putting new working methods and procedures in place to protect information 
and data is proceeding after a restart last year. In the next few months, Chief Information Security 
Officer, CISO will, among other things, invite faculty managements and managers to an introductory 
meeting. The aim is to introduce and create a consensus for a new systematic and risk-based working 
method and support for helping the organisation. Secure processing of information and data is a 
condition for high quality in both research and education. Threats and risks are increasing rapidly and 
the demand for help and support is already considerable.  

Read more on the Staff Pages   
 

Nya dokumentmallar som möter tillgänglighetskrav 

Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att universitetets digitala dokument 
ska vara tillgänglighetsanpassade. Nu är de universitetsgemensamma mallarna anpassade efter de 
nya kraven, och finns att ladda ned i universitetets bild- och mediebank. 

En övergripande LU-mall för Worddokument har tagits fram med tillhörande instruktioner om hur den 

ska användas. Paketet med LU-Wordmallar innehåller nu även denna tillgänglighetsanpassade 

version, som ska användas för digitala dokument. Inom kort kommer även tillgänglighetsanpassade 

brevmallar med sublogotyper. 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/nya-foreskrifter-om-informationssakerhet
https://www.staff.lu.se/article/new-regulations-on-information-security


En del av de befintliga layoutmallarna för Indesign är också uppdaterade för tillgänglighetsanpassning, 

med tillhörande instruktioner. 

Tillgänglighetsanpassade mallar för PowerPoint kommer senare i höst. 

Med mallarna följer även instruktioner för hur du kontrollerar och justerar exporterade PDF-filer i 

programmet Adobe Acrobat Pro. 

Läs mer på Medarbetarwebben. 

 

Har du en riktigt bra idé?* 

400 000 KRONOR TILL FRAMTIDENS INNOVATIONER. 

Det finns massor av idéer bland forskare och studenter vid Lunds universitet som kan hjälpa oss att 

möta de samhällsutmaningar världen står inför. Därför delar LU Innovation, tillsammans med 

Sparbanken Skåne, varje år ut pris till framtidens innovationer. 

Denna gång delar vi dessutom ut ett särskilt pris, Framtidens Innovation för social förändring, till 

nytänkande lösningar som utmanar traditionella system och bidrar till att lösa sociala utmaningar. 

Medarbetare och studenter inom alla discipliner vid Lunds universitet är välkomna att söka, senast den 

8 december 2020. 

Läs mer på innovation.lu.se/framtidensinnovationer 

Do you have a great idea? 

SEK 400 000 TO FUTURE INNOVATIONS 

There are lots of ideas among researchers and students at Lund University that could help us meet 

the societal challenges facing the world. That is why LU Innovation, together with Sparbanken Skåne, 

award prizes for Future Innovations every year. 

This year we are also awarding a special prize – Future Innovation for Social Change – to innovative 

solutions that challenge traditional systems and contribute to solving social problems. 

All students and employees at Lund University are welcome to apply, no later than 8 December 2020. 

For further information, see innovation.lu.se 

 

Fem nya miljoner till Scholars at Risk, SAR 

LU är medlem i Scholars at Risk och SAR-Sverige som har fått stöd från Riksbankens Jubileumsfond 

med ytterligare fem miljoner kronor. Medlen kan sökas för att delfinansiera mottagande av SAR-

forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. För LU betyder detta att vi får tillgång till ytterligare 

medfinansiering för att ta emot nya hotade forskare. Just nu står LU som värd för två SAR-forskare. 

Scholars at Risk är ett internationellt nätverk som kartlägger och uppmärksammar inskränkningar av 

akademisk frihet och attacker på högre utbildningsinstanser. Genom SAR kan forskare vilkas 

akademiska frihet hotas få en tillfällig akademisk fristad vid ett utländskt lärosäte. 

Läs pressmeddelande på Riksbankens jubileumsfonds webbplats 

 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/nya-dokumentmallar-ska-mota-tillganglighetskrav
http://www.innovation.lu.se/framtidensinnovationer
file://///uwfpcluster01.uw.lu.se/med-aml$/Documents/Nyhetsbrev/LU-gemensamt%20Mejlustkick%20Nr%2034-2020-v43/innovation.lu.se/en/futureinnovations
https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/riksbankens-jubileumsfond-delfinansierar-scholars-at-risk-sverige-24791


Scholars at Risk (SAR) receives an extra SEK 5 million  

LU is a member of Scholars at Risk and SAR Sweden, which has received support from the Bank of 

Sweden Tercentenary Foundation worth an additional SEK 5 million. The funding can be applied for to 

co-fund the hosting of SAR researchers in the humanities and social sciences. For LU, this means we 

gain access to further co-funding in order to host more threatened researchers. At present, LU is the 

host for two SAR researchers. 

Scholars at Risk is an international network that charts and highlights restrictions on academic 

freedom and attacks on higher education authorities. Through SAR, researchers whose academic 

freedom is threatened gain access to an academic haven at a foreign higher education institution. 

Read more about SAR at Staff Pages 

 

Vill du eller dina kollegor lära er mer om Primula?  

Statens servicecenter (SSC) arrangerar under hösten webbinarium om Primula för medarbetare, 

chefer respektive källrapportörer.  

För målgruppen medarbetare hålls det första webbinariet redan den 18 november kl 9.00-9.45 (sista 

anmälningsdag 16 november). Då får du som medarbetare bland annat en genomgång av de 

vanligaste egenrapporteringar som medarbetare ska utföra, och hur ledigheter och sjukfrånvaro ska 

registreras samt hur du gör för att återta och korrigera dina ledigheter. 

Samma webbinarium hålls även den 15 december. Ytterligare tillfällen kommer att erbjudas under 

2021.  

För mer information och anmälan, se kalendariet på Statens servicecenters webbplats. 

OM NYHETSBREVET  

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. 
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