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Mejlutskick på svenska och engelska som vänder sig till fakultetskommunikatörer vid Lunds universitet
för vidarespridning i fakultets- och institutionskanaler – Nr 1 v 2- 2021.

Informationssäkerhetsincidenter och händelser
Under hösten 2019 gjordes en nulägesanalys av hur fakulteterna och universitetets IT-funktioner
hanterar incidenter och händelser som hotar vår informationssäkerhet. Inom
informationssäkerhetsområdet pågår förberedande analyser, utbildningar, aktiviteter och
ledningsdialog sedan 2019.
Universitetet drabbas dagligen av händelser som påverkar vår informationssäkerhet negativt, men
bara en mycket liten del av alla incidenter rapporteras, då främst inom IT-området. Men det är viktigt
att andra incidenter också rapporteras så att skadorna kan reduceras och bättre säkerhetsåtgärder
kan införas.
Det finns lagkrav på oss som myndighet att hantera allvarliga informationssäkerhetsincidenter. Därtill
finns krav att rapportera vissa IT- och personuppgiftsrelaterade händelser till parter utanför
universitetet.
Läs mer på Medarbetarwebben

Information security incidents and events
During the autumn of 2019, an analysis was conducted of how the faculties and the University's IT
functions currently manage incidents and events that threaten our information security. Preparatory
analyses, training, activities and a management dialogue have been ongoing since 2019 in the field of
information security.
The University is affected on a daily basis by events that negatively affect our information security, but
only a very small proportion of all incidents are reported, mainly in IT. However, it is essential that
other incidents are also reported in order for the damage to be reduced and remedied and to ensure
better security measures can be introduced.
There are legal requirements placed on us as a public authority to handle serious information security
incidents. There are also requirements to report certain IT and personal data-related incidents to
parties outside the University.
Read more on Staff Pages

Regeringens nya forskningsproposition
Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut
riktningen framåt för svensk forskningspolitik. I propositionen presenterar regeringen
forskningspolitiken för åren 2021–2024. I propositionen föreslår regeringen höjningar av anslagen för
forskning och utveckling i hela landet. Redan nästa år ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor. Denna
snabba ökning är bland annat viktig för att pandemin riskerar minska den privata finansieringen av
forskning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningarna till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3
miljarder kronor respektive 3,75 miljarder kronor.
Hur mycket pengar de olika lärosätena får eller när besked om detta kommer, anges inte. Däremot
beskrivs hur mycket pengar som ska anslås till MAX IV. Vetenskapsrådet ska ge 50 miljoner 2021, 55
miljoner 2022, 70 miljoner 2023 och 80 miljoner 2024.
Läs mer på Medarbetarwebben.

The Government's new Research Bill
The Government has now presented the Research and Innovation Bill for this mandate period, which
indicates the way forward for Swedish research policy. The Government's starting point is that free
research must be safeguarded while the research policy must respond to global and national societal
challenges.
In the bill, the Government presents the research policy for 2021–2024. The policy is based on the
goal that Sweden is to be one of the world's foremost research and innovation countries and a
prominent knowledge nation. Research and innovation are required to kickstart the economy and build
up skills, competitiveness and welfare. In the bill, the government proposes increases in funding for
research and development throughout the country. As soon as next year, the appropriations will be
increased by SEK 3.4 billion. This rapid increase is important in part because the pandemic risks
reducing private research funding. For the years 2022, 2023 and 2024, the investments are estimated
to be approximately SEK 3.2 billion, SEK 3.3 billion and SEK 3.75 billion respectively.
It is not stated how much the various higher education institutions will receive in funding or when they
will be notified. However, it does describe how much funding is to be allocated to MAX IV. The
Swedish Research Council will provide SEK 50 million in 2021, SEK 55 million in 2022, SEK 70 million
in 2023 and SEK 80 million in 2024.
Read more on Staff Pages

Lugn Arrival Day under rådande pandemi*
Vårens Arrival Day som hölls den 11 januari, lockade 108
internationella studenter som ska börja studera under våren
2021. Ytterligare 200 förväntas droppa in de kommande två
veckorna, vilket sammantaget är ungefär hälften så många
som ett vanligt år.
Omfattande anpassningar av arrangemanget gjordes för att
säkerställa att studenterna kunde erbjudas en grundläggande
service, hämta nycklar och ta sig till sina boenden på ett ordnat
och säkert sätt utan att belasta kollektivtrafik eller bidra till
trängsel.
De kommande två veckornas introduktionsveckor har i år gjorts om till digitala arrangemang som
syftar till att välkomna studenterna till Lunds universitet och erbjuda dem möjlighet att bekanta sig med
staden och med svensk kultur.

Quiet Arrival Day during the current pandemic
This spring's Arrival Day, held on 11 January, attracted 108 international students who will commence
their studies in the spring of 2021. Another 200 are expected to trickle in over the next two weeks,
which overall is about half as many as during a normal year.
Extensive adjustments were made to the event to ensure that students could be offered a basic
service, pick up keys and get to their accommodation in an orderly and safe manner without burdening
public transport or contributing to overcrowding.
The Orientation Weeks held over the next two weeks have been transformed this year into digital
events that aim to welcome students to Lund University and offer them the opportunity to get to know
the city and Swedish culture.

Skadligt bruk – grundläggande föreläsning om alkohol- drog- och
spelproblem på arbetsplatsen
Skadligt bruk av exempelvis alkohol, droger, läkemedel och spel kan leda till ökad risk för ohälsa bland
anställda, risk för olyckor och arbetsrelaterade skador, ökad frånvaro samt en negativ effekt på
arbetsmiljön i stort. Sammantaget leder dessa risker till ökade kostnader för såväl samhället,
arbetsgivaren som den enskilde. Det är därför viktigt att vi arbetar förebyggande samt lär oss se
signalerna när en anställd har bekymmer med skadligt bruk.
Nästa tillfälle är 9 mars och vänder sig till alla anställda vid Lunds universitet.
Anmäl dig i Kompetensportalen.

FORSKNINGSRELATERAT

Karriärprogram för doktorander och postdocs
Universitetet har länge erbjudit online-program för doktorander och personer i postdoktorala
anställningar. Programmen har underlättat för medarbetare att planera sin framtida karriär, inom eller
utanför akademin. Dessa har varit till hjälp vid utvecklingssamtal och för beslut som rör karriären. Nu
kör vi de sista programmen (i alla fall för ett bra tag framåt). Online programmen är kostnadsfria och
hålls på engelska.


Är du postdoc, forskare eller forskningsingenjörer med avlagd doktorsexamen, anmäl ditt
intresse senast den 8 mars.



Är du doktorand, oavsett var du befinner dig i dina forskarstudier, anmäl ditt intresse senast
den 1 april

Online career programmes
The extraordinary circumstances we all find ourselves in make it more important than ever that earlystage researchers plan carefully, act strategically and are highly proactive when it comes to pursuing
their careers. Participation in our online career programmes can lead to individual solid career plan
and adding substance to future staff appraisal. The programmes are free of charge and in English.
This is the last chance to participate in these particular programmes (at least for some time).



Postdocs (including researchers, research engineers, anyone with a PhD but not yet tenure)
register your interest no later than 8 March 2021 here.
Doctoral students register your interest no later than 1 April (!) 2021.

UTBILDNINGSRELATERAT

Digital konferens med EUGLOH om Policies & Definitions of
Underrepresented Groups!
EUGLOH-alliansen strävar efter att skapa ett internationellt campus som stöder lika rättigheter och
möjligheter för alla studenter och personal.



Delar du idén om lika representation för alla?
Är du intresserad av att delta i en diskussion om hur man kan förbättra representationen för
alla sociala grupper?

Delta i e-konferensen den 19 januari 2021 klockan 13.00. Professor Tomas Brage från Lunds
universitet och en professor från University of Szeged kommer att delta. Dessutom kommer
representanter från Individuell Människohjälp (IM) och Christian Roma College of Szeged att berätta
om sitt arbete för att uppnå integration.



Läs mer om EUGLOH.
Anmäl dig via denna länk.

E-conference with EUGLOH on Policies & Definitions of
Underrepresented Groups!
EUGLOH aims to establish an international campus supporting equal rights and opportunities for each
student and staff. Do you share the idea of equal representation for everyone? Interested in
participating in a discussion about how to improve the representation of all social groups? Join the Econference on 19 January 2021 at 1 pm CET, on Policies and Definitions of underrepresented
groups. Professor Tomas Brage from Lund University and a professor from University of Szeged will
participate. Furthermore, representatives from Individuell Människohjälp (IM) and from Christian Roma
College of Szeged will share their work on integration. Participate to get inspired and to learn more!



Read more about EUGLOH.
Use this link to register.

PÅ GÅNG

Debatt i Lund: Vem har makten över universiteten?*
Hur fungerar den akademiska friheten i Sverige? Hur påverkas
forskare av politiska förändringar och finansiärers önskemål? En
del anser att det finns en ängslighet inom akademin som gör den
till en ”vindflöjel för opinioner”, med politisering och självcensur
som följd. Andra att den verkliga förändringen ligger i att stat och
finansiärer i långt högre grad än tidigare dikterar universitetens och
forskningens villkor.
I panelen sitter Erik Renström, universitetets rektor, Ann-Katrin
Bäcklund, föreståndare på Pufendorfinstitutet, Johan Östling,
docent i historia och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria och Anna-Karin Wyndhamn,
forskare i pedagogik vid Göteborgs och en av författarna bakom boken Genusdoktrinen.
Evenemanget äger rum den 1 februari klockan 19- 20:15, on-line.
Läs mer på lu.se
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