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Mejlutskick på svenska och engelska som vänder sig till fakultetskommunikatörer vid Lunds universitet 
för vidarespridning i fakultets- och institutionskanaler – Nr 19 v 21 - 2021. 

CORONARELATERAT 

Rekommendationen om distansutbildning som utgångsläge tas bort 

Den 27 maj presenterade regeringen sin plan i fem steg för anpassning och avveckling av de 

restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. En av rekommendationerna är att 

ta bort distansutbildning som utgångsläge för högre utbildning. Det innebär att utbildning på universitet 

och högskolor kommer att kunna hållas på plats från och med den 1 juni. Anledningen till att 

rekommendationen lyfts nu är att ge lärosätena bättre planeringsförutsättningar för höstterminen. 

Förändringen förväntas ske stegvis med hänsyn tagen till regionalt smitt- och vaccinationsläge.  

Universitetsledningen kommer nu att ta ställning till hur universitetet ska kunna öppna upp gradvis 

samt på ett smittsäkert sätt. Uppdateringar i frågan kommer att meddelas på lu.se/corona. 

• Läs regeringens plan för avveckling av restriktioner 

• Läs regeringens  pressmeddelande om att rekommendation om distansundervisning för vuxna 
upphör 

• Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation om återgång till campus för högre utbildning 

 

Inget löneavdrag om du inte kan arbeta under väntan på testsvar 

Om du bor med någon med bekräftad covid-19 och inte har möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter 

hemifrån, får lön som vanligt under den tid som du inväntar provsvar gällande covid-19.  

Läs på Medarbetarwebben vad som gäller om du har varit nära någon som har covid-19 

Payment as usual during the time you wait for covid-19 test results 

If you live with someone who has a confirmed case of Covid-19 but you cannot carry out your work 
duties from home, you will be paid as usual during the time you wait for Covid-19 test results.  

Read more on Staff Pages 

 

Rektorsblogginlägget om hösten finns nu även på engelska 

Rektorsblogginlägget ”Tar höjd för höst med fortsatt smittsäkerhet i åtanke” om hösten finns nu även 

på engelska: ”Preparing for autumn while continuing to keep infection control in mind” 

 

UNIVERSITETSGEMENSAMT 

Se doktorspromotionen i efterhand* 

Årets digitala doktorspromotion äger rum den 28 maj.  

Vid årets doktorspromotion kan du se hedersdoktorer och doktorer, med avlagda prov från 2020 och 

2021, promoveras. Samtidigt kommer de doktorer som promoverades för 50 respektive 51 år sedan 

att kreeras till jubeldoktorer. 

Ceremonin finns nu tillgänglig att se i efterhand på lu.se. 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/rekommendation-om-distansundervisning-for-larosaten-och-andra-anordnare-av-utbildning-for-vuxna-upphor/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/05/rekommendation-om-distansundervisning-for-larosaten-och-andra-anordnare-av-utbildning-for-vuxna-upphor/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/maj/vuxna-kan-aterga-till-undervisning-pa-plats-fran-den-1-juni/
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander#Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19
https://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning/coronavirusetcovid-19-information-medarbetaredoktorander#Om någon i din närhet är bekräftat sjuk i covid-19
https://www.staff.lu.se/organisation-and-governance/coronaviruscovid-19-information-regarding-staffphd-doctoral-students
https://www.staff.lu.se/article/erik_renstrom_the_vice-chancellor-blog
https://www.medarbetarwebben.lu.se/evenemang/doktorspromotion-2021


 

 

Framtidens arbetsplats – hur kommer den att se ut?* 

Hur kommer vi att arbeta i framtiden? Kommer allt att återgå till samma rutiner som före 

coronapandemin eller kommer vi att dra praktiska lärdomar utifrån de nya erfarenheter vi fått? 

Cecilia Billgren, tidigare avdelningschef för universitetsledningens kansli, har fått i uppdrag att titta på 

hur universitetet ska arbeta med Framtidens arbetsplats. Det är en fråga som innehåller många delar 

och som i vissa avseenden drivits på av pandemin. 

- Just nu handlar det mycket om att göra en nulägesanalys för att se vilka frågor vi behöver arbeta 

med. I nästa steg handlar det sannolikt om att prioritera vad universitetet faktiskt ska jobba med, säger 

Cecilia Billgren. 

Till hösten ska ett förslag om hur man ska ta sig an det fortsatta arbetet presenteras.   

Läs mer på Medarbetarwebben 

 

Möjlighet att underteckna digitalt på gång 

Behovet av att kunna underteckna digitalt och på distans är stort när de flesta arbetar hemifrån. Det 

finns en mängd olika underskriftstjänster men ännu inte någon för offentlig verksamhet gemensamt 

framtagen lösning vare sig inom Sverige eller EU.  

LDC testar just nu en underskriftstjänst för användning inom universitetet. 

Läs mer på Medarbetarwebben om vad som gäller för e-underskrifter 

 

Nytt ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)*  

Att hantera cyberattacker och andra hot och samtidigt behålla en öppenhet inom forskning och 

undervisning är svårt, men med ett väl förankrat informationssäkerhetsarbete är det möjligt. Genom ett 

nyligen fattat rektorsbeslut ska nu ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) införas vid 

universitetet. 

En handlingsplan med sex fokusområden har tagits fram, vilka ska genomföras fram till och med år 

2023. Ledningsfunktioner vid universitetet kommer i första fasen att bjudas in till information och 

dialog. Information om handlingsplanens arbete kommer löpande att gå ut till medarbetare och 

studenter. CISO Ingegerd Wirehed driver och leder införandearbetet och kommer regelbundet 

rapportera till rektors ledningsråd.  

Hör gärna av dig med frågor till: informationssakerhet@lu.se 

 

Universitetet välkomnar 2000 internationella studenter efter 

sommaren 

Det senaste rektorsbeslutet från den 12 maj innebär att höstterminen 2021 kan planeras utifrån 

att undervisning och examination genomförs både digitalt och i universitetets lokaler, så länge 

föreskrifter och rekommendationer följs.  Mot bakgrund av detta välkomnar universitetet nu 

cirka 2000 nya internationella studenter den 16 och 17 augusti.  

Dessa båda Arrival Days planeras i enlighet med relevanta myndigheters föreskrifter, allmänna råd 

och rekommendationer för att motverka spridningen av coronavirus (Covid-19). Målsättningen är att 

säkerställa att varje student på ett säkert och effektivt sätt får tillgång till nödvändig information som 

behövs på ankomstdagen, får nycklar till sitt boende och undviker att resa kollektivt.  

https://www.medarbetarwebben.lu.se/artikel/framtidens-arbetsplats-hur-kommer-den-att-se-ut
https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik-dokument-och-arendehantering-samt-dataskydd/dokumenthantering/e-underskrift-vad-galler
mailto:informationssakerhet@lu.se


 

 

Information om allmänna råd och handdesinfektionsmedel tillhandahålles. Vidare finns personal på 

plats för att säkerställa att regler följs och att avstånd respekteras. Genom att erbjuda studenterna 

grundläggande service på ankomstdagen får studenterna hjälp att etablera sig snabbt vilket 

underlättar möjligheten att följa allmänna riktlinjer och rekommendationer. 

Som en del av de internationella studenternas välkomstveckor erbjuds en digital Orientation Guide to 

Lund University via lärplattformen Canvas. Här tillhandahålles praktisk information samt digitala möten 

och seminarier om till exempel: Hälsa och säkerhet i Sverige, Kulturell medvetenhet, information om 

bibliotek, fusk och plagiat samt studiekultur i Sverige. Detta ger de studenter som studerar på distans, 

eller de som behöver isolera sig i sina hem, samma tillgång till information som de som är fysiskt 

närvarande. 

Arrival Day and Orientation for International Students, Autumn 2021 

The updated vice-chancellor’s decision on 12 May 2021, states that for the autumn 2021 
semester, the University is planning for teaching and assessment of students’ 
performance being conducted both on University premises and digitally, all with reference to 
current regulations and recommendations from the public authorities responsible and to the 
current rate of infection. Lund University will receive students from other countries for 
education at Lund University to the extent possible while taking into consideration any travel 
restrictions.  

This August 16 and 17, Lund University plans to welcome close to 2000 new students while following 
relevant authorities' regulations, general advice and recommendations regarding measures to reduce 
the spread of the coronavirus (Covid-19).  We aim to ensure that each student can quickly and safely 
get the most essential information and help they need on their first day, pick up keys to their 
accommodation and avoiding taking public transportation. Information about general advice and hand 
sanitizer will be provided. In addition, staff dedicated to ensuring everyone keeps a safe distance will 
play an important role. By providing the students this basic service on the first day of their arrival we 
will help them getting established quickly, so they can follow any guidelines put forward by the health 
authorities.  

Lund University provides a digital Orientation Guide to Lund University via the University’s e-learning 
platform Canvas. The Orientation Guide to Lund University constitutes an important part of our 
welcome and Orientation Weeks since live seminars and gatherings cannot be carried through. The 
Orientation Guide to Lund University provides online information about practicalities as well as digital 
meetings and seminars including for example: Health and Safety in Sweden, Cultural Awareness, 
information about libraries, plagiarism and cultural study difference in Sweden. This facility gives 
students who are studying at a distance or need to stay in their homes equal access to information as 
those who are physically present. 
 

Hur skapar vi kunskap om hållbar utveckling?  

Den 4 maj hölls den första gemensamma forskningskonferensen om hållbar utveckling vid Lunds 

universitet. Under dagen presenterades över 70 forskningsbidrag för forskare, studenter och 

internationella deltagare. Konferensen synliggjorde den stora repertoar av hållbarhetsrelaterad 

forskning som finns på universitetet, samtidigt som potential för mer samarbete och utmaningar med 

kunskap om hållbar utveckling diskuterades. 

Per Mickwitz, vicerektor på Lunds universitet, inledde dagen med att fråga sig om forskningen behöver 

förändras för att världen ska bli hållbar.  

Det är lätt att beskylla andra för att göra för lite – att politiker inte lyssnar på befintlig forskning, att 

stora företag inte bryr sig om sin miljömässiga påverkan eller att konsumenter inte gör de mest 

hållbara valen i affären. Men forskarsamhället måste också se sig i spegeln och fundera på vad vi kan 

göra bättre, menade Per Mickwitz.  



 

 

Under dagen presenterades forskning som visade på universitetets bredd inom hållbar utveckling, 

med presentationer och diskussioner om hållbar policy, cirkulär och delningsekonomi, hälsa, 

klimatanpassning, urbanisering och mobilitet, vatten, jämställdhet och kön, digitalisering, modellering, 

livsmedelskedjan och mycket annat.  

Läs hela texten om seminariet på Medarbetarwebben.  

How do we generate knowledge about sustainable development?  

On 4 May, the first joint research conference on sustainable development was held at Lund University. 
During the event, over 70 research contributions were presented to researchers, students and 
international participants. The conference highlighted the University’s extensive range of sustainability-
related research, while discussions addressed the potential for more collaboration and the challenges 
of knowledge about sustainable development.  

Per Mickwitz, pro vice-chancellor at Lund University, introduced the event by questioning whether 
research needs to change for the world to become sustainable. It is 34 years since the Brundtland 
report defined sustainable development (development that satisfies current needs without jeopardising 
the possibility for future generations to satisfy their needs). 

A lot has happened since then, but not enough. It is easy to blame others for doing too little – that 
politicians don’t listen to existing research, that big companies don’t care about their environmental 
impact or that consumers don’t make the most sustainable choices in shops. But the research 
community must also look at itself in the mirror and ponder what it could do better, according to Per 
Mickwitz. Where can Lund University best contribute to the work on the UN global goals? All the 
faculties already produce a lot of relevant research, but there is potential for even more if we 
collaborate. That is why the central theme of the research conference was knowledge for sustainable 
development. 

Read more about the conference on Staff Pages 

 

Inspiration för digitala utbildningar och möten  

Få tips om hur du kan arbeta med de digitala verktygen. För dig som ger internutbildningar, eller som 

vill förnya och variera dina möten eller workshops. 

I varje kapitel presenteras ett LU-gemensamt verktyg och några sätt att använda det i din utbildning. 

Läs mer och anmäl dig på Kompetensportalen 

 

Ny bokklubb med kända författare*  

I sommar startar Alumnnätverket en bokklubb med fem böcker - fem författarsamtal. 

Alumnnätverket och Författarskolan har valt ut fem böcker i olika genrer. Alla böckerna är skrivna av 

välkända författare och tillika alumner. Du väljer själv vilka av böckerna och när i tiden du vill läsa – 

och till hösten är du välkommen att delta i våra digitala författarsamtal som leds av Författarskolans 

Anna Clara Törnqvist. Du kommer att kunna ställa alla dina frågor via chatten och diskutera böckerna 

direkt med författarna och andra alumner. 

Som LU-medarbetare kan du också gå med i alumnnätverket, även om du inte pluggat vid 
universitetet.  

Om du går med kan du också vara med och läsa de utvalda böckerna och få inbjudningar till 
författarsamtalen till hösten. 

• Läs mer om Alumnnätverket och Författarskolans bokklubb i sommar! 

• Registrera dig till Alumnnätverket 

• Läs artikel i LUM om bokklubben 
 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/artikel/hur-skapar-vi-kunskap-om-hallbar-utveckling
https://www.staff.lu.se/article/how-do-we-generate-knowledge-about-sustainable-development
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=19929
http://app.bwz.se/lundsuniversitet/externa_relationer/b/v?webpage=275&ucrc=50731D807F
https://alumni.lu.se/Alumni/se/RegistrationForm/1
https://www.lu.se/artikel/kanda-forfattare-gastar-universitetets-nya-bokklubb


 

 

Workshopserie: Framtida metodologier – AI och globala målen* 

Vill du lära dig mer om hur du kan relatera din forskning till hållbar utveckling eller skapa samarbeten 

med forskare inom andra forskningsområden? De strategiska forskningsområdena arrangerar, i 

samarbete med Hållbarhetsforum, en serie av workshops med fokus på globala målen under 2021. 

Workshopen ger en översikt över aktuell teknik för AI och framtida riktning relaterade till de globala 

målen och förhoppningsvis stärker diskussioner mellan olika forskningsområden samarbetet relaterat 

till AI och framtidsorienterade metoder. 

31 maj 2021 9:00 till 12:00  

Registrering och program (på engelska) – sustainability.lu.se 

SRA workshop series: Future-oriented methodologies with focus on 

artificial intelligence (AI) related to SDG's  

Do you want to learn more about how to relate your research to sustainable development and initiate 
collaborations with researchers in other fields? The Strategic Research Areas (SRA’s), in collaboration 
with Sustainability Forum, is arranging a series of workshops with focus on the Sustainable 
Development Goals (SDG’s), during 2021. 
 
31 May 2021 9:00 to 12:00  

Registration link and programme – sustainability.lu.se 

 

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.sustainability.lu.se/calendar/sra-workshop-series-future-oriented-methodologies-focus-artificial-intelligence-ai-related-sdgs
https://www.sustainability.lu.se/calendar/sra-workshop-series-future-oriented-methodologies-focus-artificial-intelligence-ai-related-sdgs
https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
http://staff.lu.se/
http://staff.lu.se/

