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UNIVERSITETSGEMENSAMT 

Webbmötesutmattning – hur undviker du det?  

Resfria/digitala möten i myndigheter - REMM har information och tips om hur du optimerar dina 

digitala möten och hur du undviker webbmötesutmattning. 

Under covid-19-pandemin har behovet och användandet av digitala möten formligen exploderat. Det 

är glädjande att en så stor del av dessa möten har genomförts på ett strukturerat och användarvänligt 

sätt. Men det finns också signaler om att den totala mängden möten har ökat dramatiskt – och att det 

ibland har blivit för mycket. Vi kallar det för webbmötesutmattning. Ta del av REMM:s råd för att 

undvika webbmötesutmattning – ur olika rollers perspektiv.  

Läs mer på REMMs webbplats 

Denna information finns inte på engelska 

 

Klarspråksutbildning i Canvas  

Brukar du “framlägga ett förslag” eller “vidta åtgärder för avfallsminimering”? I så fall är risken 

stor att du i likhet med många andra statliga tjänstemän lider av substantivsjukan.  Som 

myndighet har vi en skyldighet enligt språklagen, att använda klarspråk, det vill säga skriva 

vårdat, enkelt och begripligt. 

I den nypublicerade klarspråksutbildningen kan du få hjälp av Kikki Nillasdotter, universitetsadjunkt och 

programkoordinator på Språkkonsultprogrammet, att lindra denna åkomma och att undvika flera andra 

klarspråksfällor.   

Utbildningen finns tillgänglig i Canvas och består av ett antal korta videoavsnitt som du tar del av när 

du vill. Varje avsnitt tar ca 20 min. 

Självregistreringslänk till Canvas (logga in med ditt lucat-ID)  

Denna kurs finns inte på engelska 

FORSKNINGSRELATERAT 

Workshops with focus on Sustainable Development Goals 

The Strategic Research Areas, in collaboration with Sustainability Forum, is arranging a series 
of workshops with focus on the Sustainable Development Goals, during 2021. The goal is to 
increase capacity for sustainability related research and co-creation, exchange experiences 
and strengthen the collaboration between different research areas. All researchers, PhD 
students and research coordinators at the University are welcome to participate.  

To meet the challenges of the sustainable development goals (SDG's), new methods and approaches 
within research are needed. Hopefully, the workshop series can offer deeper reflections on 
sustainability issues, and how research can address global challenges.   

You may read more here about the full workshop serie  

The first workshop How can we develop research ideas and influence research policy related to the 
SDGs?  will be already May 11 at 8.30-11.45 with speakers such as Rickard Eksten, Lärosäten Syds 
Brysselkontor and Lund University and Per Mickwitz, Pro Vice-Chancellor at Lund University.  

https://www.remm.se/2021/04/29/webbmotesutmattning-hur-undviker-vi/
https://canvas.education.lu.se/enroll/6PM8E8
https://www.sustainability.lu.se/researchers/workshop-series-sdgs
https://www.becc.lu.se/calendar/sra-workshop-series-how-can-we-develop-research-ideas-and-influence-research-policy-related-sdgs
https://www.becc.lu.se/calendar/sra-workshop-series-how-can-we-develop-research-ideas-and-influence-research-policy-related-sdgs


 

 

Access 2.0 – kick-off för lärare och forskare som vill samarbeta med 

Chile 

Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) är en samarbetsplattform bestående av åtta 

svenska universitet och sju chilenska universitet. Tillsammans främjar och underlättar 

ACCESS akademiskt samarbete mellan Chile och Sverige, till exempel genom att organisera 

årliga forskningsforum och finansiera doktorandkurser.  

Den 22 juni 2021 kommer ACCESS att hålla i en virtuell kick-off där man kommer att berätta om nya 

ACCESS 2.0 och lanseringen av en forskarskola. Du kommer också att få information om hur du kan 

ansöka om finansiering för att hålla i en doktorandkurs och lyssna på inspirerande talare inom 

hållbarhet. Alla som vill veta mer om ACCESS är välkomna att delta. Kick-offen främst riktad till lärare 

och forskare som är intresserade av samarbete med Chile. I synnerhet kommer denna kick-off att 

fokusera på finansieringsmöjligheter för att utveckla doktorandkurser med chilenska partners.  

När: 22 juni 2021 kl. 14.30-16.00  

Läs mer på Medarbetarwebbens kalender.  

ACCESS 2.0 – Kick-off for Building Knowledge for Sustainable 

Societies in Chile and Sweden  

Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) is a collaborative platform consisting of eight 

Swedish universities and seven Chilean universities. Together we promote and facilitate 

academic collaboration between Chile and Sweden, for example, by organizing yearly research 

forums and funding PhD courses. 

We are pleased to announce that on 22 June 2021 ACCESS is hosting a virtual Kick-off where we 

will inform you about the new ACCESS 2.0 and the launch of a research school. You will also discover 

how you can apply for funding to develop courses for doctoral students and to listen to inspiring 

speakers about sustainability. Everyone who is interested in getting to know more about ACCESS is 

welcome to participate. However, the kick-off is mainly aimed at teachers and researchers who are 

interested in collaborating with Chile. In particular, this kick-off will focus on funding opportunities to 

develop doctoral courses with Chilean partners. 

When: 22 June 2021, 14:30-16:00.  

Read more in the calender Staff Pages  

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. 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/evenemang/join-access-20-virtual-kick
https://www.medarbetarwebben.lu.se/evenemang/join-access-20-virtual-kick
https://www.staff.lu.se/calendar/join-access-20-virtual-kick
https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://staff.lu.se/
http://staff.lu.se/

