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Nytt om LU@ScienceVillage 

Under våren har arbetet med utformning av verksamhetsbeskrivningar fortsatt tillsammans med 

berörda avdelningar och institutioner som är aktuella för en etablering i Science Village. 

Beskrivningarna ligger till grund för utformningen av ett lokalprogram som ska presenteras för 

Universitetsstyrelsen i december 2020.  

Möjligheterna att etablera utbildning på grundläggande nivå (GU) i Science Village (SV) har varit en 

annan av projektgruppens huvudfrågor. Studentrepresentanter från kårerna har varit en av flera viktiga 

målgrupper i arbetet med att ta fram en riskanalys för hur studentlivet kan komma att påverkas. På 

Naturvetenskapliga fakulteten har en arbetsgrupp tittat på omfattningen av grundutbildningen i 

Science Village och projektgruppen har utformat ett PM med förslag till beslut.  

Universitetsstyrelsen beslutade den 12 juni utifrån detta att: 

 utbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i SV,  

 detaljerna i planeringen och utformningen av grundutbildningen i Science Village delegeras till 

berörda fakulteter och  

 berörda fakulteter ska årligen vid styrelsens decembermöten redogöra för hur arbetet i frågan 

om en etablering av grundutbildning i SV fortskrider.  

Läs mer på Medarbetarwebben 

News about LU@ScienceVillage 

Work continued during the spring on formulation of the terms of reference together with the divisions 

and departments that are due to be established at Science Village. The descriptions form the basis of 

a local programme that will be presented to the University Board in December 2020.  

The possibilities for establishing first and second cycle education at Science Village (SV) has been 

another of the main issues for the project group. Student representatives from the student unions has 

been one of several important target groups in the work of producing a risk analysis for how student 

life may be affected. At the Faculty of Science, a working group has looked at the scope of first and 

second cycle education at Science Village and the project group has drawn up a memorandum with 

proposals for approval.  

On the basis of this, the University Board decided on 12 June that: 

 first and second cycle education is to be conducted at SV,  

 detailed planning and design of first and second cycle education at Science Village is 
delegated to the faculties involved and 

 the faculties involved are to present a report annually at the Board’s December meeting 
concerning how work on establishing first and second cycle education at SV is proceeding.  

Read more at Staff Pages 

  

https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/nytt-om-lusciencevillage
https://www.staff.lu.se/article/news-about-lusciencevillage
https://www.staff.lu.se/article/news-about-lusciencevillage


Nya rutiner för friskvårdsersättning  

Tidigare har friskvårdsersättning betalats ut för kvitton som är daterade max ett år tillbaka i tiden. 

Endast inköp gjorda i november eller december kan föras över på nästkommande år.  

Nya regler innebär att ärendet måste vara tillagt i Primula senast den 15 januari 2021 för att du ska 

kunna söka ersättning för dem. Och då omfattas enbart aktiviteter som är inhandlade och betalda 

under 2020. Därefter upphör möjligheten att söka ersättning för 2020 års aktiviteter.  

Du skickar in kvittona till sektionen HR när du har kommit upp till maxbeloppet 1 870 kronor. Om du 

väntar ända till december med att skicka in dina kvitton så kan utbetalningen av ersättning dröja, 

eftersom belastningen är hög i slutet av året. 

New procedure for health promotion reimbursement  

Previously, reimbursement for health promotion was paid out for receipts that are dated up to a 

maximum of one year back in time. Only purchases made in November or December can be carried 

over to the next year.  

New rules mean that the matter must be entered in Primula by 15 January 2021 at the latest in order 

for you to apply for the related reimbursement. This only covers activities purchased and paid for in 

2020. After this point, it is no longer possible to apply for reimbursement for activities in 2020.  

You submit the receipts to HR once you have reached the maximum amount of SEK 1 870. If you 

nonetheless wait until December to submit your receipts, the payment of reimbursement may be 

delayed, as the receipt processing workload is high at the end of the year. 

Universitetets internationella webbplats uppgraderas och får ett nytt 

utseende 

Innehållet på lunduniversity.lu.se har nyligen migrerats till nya webbmallar i samband med en 

uppgradering till den nyaste versionen av CMS:et Drupal. Webbplatsen kommer därmed få ett nytt, 

modernare och mer visuellt utseende samt en del nya funktioner. 

Lanseringen är tänkt ske runt slutet av juni. Vana användare kan behöva lite tid för att vänja sig vid 

och hitta rätt på den nya webbplatsen. Vid eventuella fel, buggar eller om man har någon annan form 

av återkoppling går det bra att kontakta webbredaktörerna. 

Befintliga länkar till sidor på lunduniversity.lu.se från andra webbplatser kommer inte att brytas.   

Kontaktinformation till webbredaktörerna 

The University’s international website is upgraded with a new design 

The content on lunduniversity.lu.se has been migrated to new web templates, in connection with an 
upgrade to the newest version of the CMS Drupal. The website will get a new, more modern design as 
well as some new functionality. 

The new website will be prepared for the launch during a shorter period of time. The actual launch will 
most likely take place around the end of June. Frequent users may need some time to get used to and 
find their way around the new website. You are welcome to contact the web editors in case you find 
any errors or bugs, or if you have any other feedback. 

Existing links to webpages on lunduniversity.lu.se from other websites will remain intact. 

Contact information for the web editors 

https://www.lunduniversity.lu.se/about-this-website
https://www.lunduniversity.lu.se/about-this-website


 

Kompetensutveckling och karriärvägar på Lunds universitet  

Kompetensportalen är samlingsplatsen för ett stort urval av internutbildningar vid Lunds universitet, 

både för chefer/ledare och övriga medarbetare. Använd ditt Lucat-id för att logga in och anmäla dig till 

kurser.  

 Läs mer om möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling inom Lunds universitet   

 Läs mer om kompetensutvecklande kurser och program för chefer och ledare 

Professional development and career paths at Lund University 

Kompetensportalen is the place to find a wide selection of internal courses at Lund University, both for 

managers/leaders and other staff. Use your Lucat ID to log in and sign up for courses.  

 Read more about opportunities for professional and career development within Lund 
University   

 Read more about professional development courses and programmes for managers and 
leaders 

FORSKNINGSRELATERAT 

Pilot Workshop: Writing in Academia: Tools and Techniques to 

Master the Processes  

Writing is a craft that all academics in all disciplines practice. The challenges with getting the writing 
done (well and in time) are manifold, writers-block is only one of them. If you think you’re the only one 
struggling to find the time, space, and energy for scholarly writing – well, you’re not.  

We’re now offering two pilot workshops in academic writing, one for doctoral students and one for staff 
in postdoctoral positions in all stages and at all disciplines within Lund University. The workshops are 
held in English and free of charge.  

The workshops will give you a number of concrete tools and techniques to help you write more 
productively – and happily! 

Read more and register your interest to participate in a pilot workshop at Kompetensportalen (for 
doctoral students, late September) and at Kompetensportalen (for postdoctoral staff, early October). 
 

Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen!  

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på 

högskolenivå? Då kan du ansöka om stipendium på 30 000 kronor. 

Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera 

kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Då kan du ansöka om projektbidrag på 

50 000–100 000 kronor. 

Sista ansökningsdag 30 september 2020.  

För mer information och ansökningsblanketter: www.bonuscopyright.se 

 

  

http://kompetensportalen.lu.se/
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetens-och-karriarutveckling
https://www.medarbetarwebben.lu.se/anstallning/kompetensutveckling/chefs-och-ledarutveckling/kurser-och-program-for-chefer-och-ledare
http://kompetensportalen.lu.se/
https://www.staff.lu.se/employment/professional-and-careers-development
https://www.staff.lu.se/employment/professional-and-careers-development
https://www.staff.lu.se/employment/professional-development/management-and-leadership-development/courses-and-programmes-for-managers-and-leaders
https://www.staff.lu.se/employment/professional-development/management-and-leadership-development/courses-and-programmes-for-managers-and-leaders
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1673
https://luvit.education.lu.se/Kompetensportalen/activities/ActivityDetails.aspx?inapp=1&id=1674
http://www.bonuscopyright.se/


Hjärt-Lungfonden utlyser treårigt anslag inom preventionsforskning 

Hjärt-Lungfonden har genom stöd från Norheds stiftelse fått möjlighet att genomföra en extra satsning 

på livsstilsrelaterad intervention som en del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-, 

kärlområdet. Forskningsområdet är viktigt då en stor andel av hjärt- och kärlsjukdomarna liksom 

många andra vanliga sjukdomar i samhället är livsstilsrelaterade.  

I den mån koppling mellan dessa livsstilsfaktorer och kronisk lungsjukdom föreligger kan även studier 

på dessa patientgrupper ingå i projektet. Anslaget, som i första hand är inriktat på kost och fysisk 

aktivitet, gäller både primär och sekundär prevention men har också fokus på livsstilsinriktade åtgärder 

som del i behandling av kardiovaskulär sjukdom.  

Stödet söks företrädesvis i nätverksform där minst två forskargrupper ingår och som ett projektbidrag. 

Anslaget är 2 miljoner kr per år under en treårsperiod, totalt 6 miljoner kronor. 

Ansökningsperiod: 19 oktober - 24 november 2020 (för forskning som ska genomföras med start 

2021). 

Denna extra satsning på preventionsforskning  kommer att pågå under tre år med utlysning 2020, 

2021 och 2022.   

Behöver du mer information om forskningsanslagen och ansökningsförfarandet? Besök 

www3.hjart-lungfonden.se eller kontakta vår forskningsavdelning via e-post forskning@hjart-

lungfonden.se eller telefon: 08-566 24 220.

  

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. 

http://www3.hjart-lungfonden.se/
mailto:forskning@hjart-lungfonden.se
mailto:forskning@hjart-lungfonden.se
https://lu.box.com/s/8ijziw973d9p9r3ewlxtdtdxca4kv963
http://www.medarbetarwebben.lu.se/
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http://staff.lu.se/
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