Lunds universitets magasin | Nr 6 | 2015

Medvind för klinisk genetik
Cancerforskning gav miljardavtal
Tar drönare till hjälp i forskningen

Karriärsökare
inom eller utom akademin?
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Naturgeograf tog
konsten till hjälp
i sin forskning
Det brinner på bergsluttningarna.
I byn nedanför pågår full aktivitet;
kvinnor och män som arbetar på
fält, fiskar i floden och driver boskap
längs den gräsbevuxna våtmarken.
Tavlan tog fyra dagar att måla
under ett fältarbete i Tanzania.
Naturgeografen Emma Johansson Li har i sin
forskning intresserat sig för land grabbing (se
faktaruta på nästa sida) och under sitt senaste fältarbete i Tanzania besökte hon fem olika
byar i Kilomberodalen. I den ena byn Mkangawalo har det amerikansk/brittiska företaget
Kilombero Plantations Limited (KPL) köpt upp
stora markområden i och omkring byn. Idag är
företagets risodlingar i full produktion.

på naturresurser. Här finns bördig mark, gott
om skog och rikligt med vatten. Området har
på senare år lockat till sig utländska företag
som fått långvariga kontrakt att bruka marken
(ofta upp till 99 år), dvs. land grabbing.
– Från lokalbefolkningen i Mkangawalo
fick jag ofta höra berättelser om den negativa
utvecklingen. De var missnöjda med att vissa
vägar är avstängda för allmänheten, och att
tillgången på vatten, mark och material från
skogen blivit sämre, säger Emma Johansson Li.
Hon gjorde ett stort antal intervjuer med
dem som bor i Mkangawalo. För att visualisera berättelserna tog hon konsten till hjälp.
Sex personer från byn fick i uppdrag att måla
Naturgeografen Emma Johansson Li (på bilden
uppe till höger) har låtit bybor i Tanzania måla
hur livet i deras byar har påverkats sedan före
tag börjat bedriva storskaligt jordbruk där. De
har även fått måla hur de vill att byn ska se ut i
framtiden (stora bilden).
LUM nr 6 | 2015
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Överst till vänster:

tavlor som skulle beskriva byns utveckling.
Tillsammans med konstnären Josef Mwalyombo ledde Emma Li Johansson arbetet
med att färdigställa tavlorna.
– I gruppen fanns fiskare, bönder och
boskapsskötare. Både män och kvinnor. För
varje tavla krävdes mycket arbete. Vi hade
långa diskussioner om hur de såg på utvecklingen innan vi kunde börja måla tavlorna,
berättar Emma Johansson Li.
För att skildra byns utveckling målades

tre tavlor. En tavla som beskriver hur det ser
ut idag. En tavla hur det såg ut i byn innan
företaget kom dit. Och ytterligare en tavla
som beskriver hur deltagarna, byborna, vill
att det ska bli i framtiden.
– Det är målarna själva som bestämmer
hur de vill skildra utvecklingen, säger Emma
Johansson Li. Det är deras syn på utvecklingen som avspeglar sig i tavlorna.
Det som var mest intressant, tycker
Emma Johansson Li, är hur ”framtidstavlan”
blev. Företaget var kvar på målningen. Husen var moderna, gatorna asfalterade och
naturen hade återhämtat sig genom naturskyddsåtgärder.
– Särskilt de unga är positiva till att företaget ska finnas kvar i byn. De ser företaget
som en möjlighet. Men de vill bli mer delaktiga och ha bättre anställningsvillkor.
Emma Johansson Li menar att metoden
gett henne en djupare förståelse för hur
människor upplever landskaps- och sam-

En by innan ett före
tag startade en stor
skalig trädplantage.
Husen är enkla, sko
gen frodig och floden
full av fisk.
Överst till höger:

Byn idag: utarmande
skogsbruk men ock
så nya odlingar längs
floden, där man inte
längre ser till några
fiskar.
Underst till höger:

Bybornas framtids
vision: moderna hus,
skog som återhämtar
sig, fotbollslag, fort
satta odlingar samt
fiskar i floden.

hällsförändringar. Under arbetet med tavlorna kom människor spontant förbi och la
till historier som saknades och förklarade
hur saker hänger ihop.
– Och nu med de färdiga tavlorna har jag
ett material som jag kan visa upp både inom
och utanför den akademiska bubblan, säger
Emma Johansson Li.
Johan Nyman

Fotnot: Den 17 september kl 15.30 är det
vernissage med originalmålningarna på Insti
tutionen för naturgeografi och ekosystem
vetenskap (Geocentrum 2, Sölvegatan 12,
Lund). Kl 17 håller Emma Li Johansson en fö
reläsning om fältarbetet i Tanzania. Efter ver
nissagen hänger kopior uppe till 16 oktober.

Vad är land grabbing?
Land grabbing är ett globalt
fenomen där inhemska och trans
nationella aktörer arrenderar eller
köper upp mark för storskaligt
jordbruk. Detta sker främst i värl
dens ekonomiskt fattiga länder,
och Afrika är den kontinent där
mest mark har tagits i anspråk (för
tillfället motsvarande Laos yta)
för trädplantage och biobräns
legrödor, men även för att odla
matgrödor.
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Ett avknoppningsföretag från Lunds universitet, Alligator AB, har slutit ett
l icensavtal värt sex miljarder kronor med läkemedelsjätten Johnson & Johnson. Avtalet rör en antikropp som kan användas mot cancer. Professor Carl Borrebaeck,
mannen bakom antikroppen och Alligator, är mer än nöjd.
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Varför varierar skördar i Afrika så mycket från åker till åker, trots till synes liknande förutsättningar? Det vill lundaforskarna Göran Djurfeldt och Ola Hall ta reda
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Efter doktorsexamen vill alltför många fortsätta karriären inom akademin
trots att det finns få lediga tjänster. Otrygga anställningsvillkor blir vardag för många.
Frågan är om fler nya doktorer bör uppmuntras att lämna universitetet eller om man
i så fall riskerar att förlora de bästa forskarna när urvalet begränsas.

26 Engagerade akademiker
Har akademiker större eget ansvar än andra för att göra gott i världen? Och
hur långt ska man sträcka sig för att nå ut med sin forskning? LUM har träffat en
student, en lärare och en forskare – alla med ett socialt patos och engagemang för
global rättvisa.
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Cancerforskning ledde till avtal
på sex miljarder med läkemedelsjätte
innovation. En antikropp som inte

fyllde sitt syfte mot sjukdomen
multipel skleros, MS, fick istället sitt
genombrott inom cancerforskningen och har nu huvudrollen i södra
Sveriges största licensavtal inom
life science någonsin. ”Pappan” till
antikroppen är professor Carl Borrebaeck.
Det är en av sensommarens blåsigaste dagar och vinden friskar i särskilt norrut på
campuset Medicon Village där Institutionen
för immunteknologi och cancercentrumet
CREATE health håller till. Men institutionschefen och föreståndaren Carl Borrebaeck
är lugnet självt, fast undslipper ändå ett
”helt sjukt” när han berättar om alla gratulationer som strömmat in på mail och sociala
medier sedan jätteaffären gick i lås.
Affären handlar om sex miljarder kro-

nor som den amerikanska läkemedelsjätten
Johnson & Johnson betalar ett av de företag
som Carl Borrebaeck startat, Alligator AB,
för att driva arbetet med den attraktiva antikroppen hela vägen fram till marknaden.
Just nu befinner den sig i första fasen och
ingår i ett test på ett 40-tal patienter. Carl
Borrebaeck är styrelseledamot och delägare
i Alligator som han grundade 2001 och som
idag har 25 anställda forskare.
– Detta licensavtal innebär en enorm vitamininjektion för företaget som nu kan vidareutveckla andra projekt, säger han.
För Carl Borrebaecks egen del innebär
det med nära nog hundraprocentig säkerhet att hans mål med forskningen uppfylls.
– Att det jag gör kommer andra till nytta
är min främsta drivkraft, säger han.
Carl Borrebaeck har också alltid arbetat med att få ut sin forskning i samhället. Sitt första företag startade han redan
6

Carl Borrebaeck startade Alligator AB, som nu har slutit ett miljardavtal med Johnson&Johnson.

1983, Bioinvent AB, vilket sammanföll med
forskningsbyn Ideons etablering i Lund. Den
gynnsamma infrastrukturen gav Bioinvent
många goda år – men nu har Carl Borrebaeck lämnat det. Han har även grundat
och är fortfarande aktiv i Immunovia AB och
SenzaGen AB som tillsammans med Alligator också finns på Medicon Village.
1990 drog Carl Borrebaeck igång In-

stitutionen för immunteknologi som under
årens lopp producerat mer än 55 doktorer.
Cancercentrumet CREATE Health med forskargrupper både från LTH och Medicinska
fakulteten initierade han tillsammans med
sin forskningskoordinator 2006. Han är chef
för ett 60-tal personer, och på frågan hur
han hinner med allt ler han och säger att
man får jobba lite extra bara…
– Men faktum är att om man får arbe-

ta med människor som man tycker om i en
miljö man trivs så känns det inte jobbigt. Jag
känner sällan stress och jag gillar stora projekt som till exempel CREATE Health.
Sedan måste man förstås att ha tumme
med anslagsgivarna och Carl Borrebaeck har
dragit in stora pengar till sina olika projekt.
– För att kunna omsätta idéerna så gäller
det att förpacka dem rätt – att kunna förklara vad det handlar om så att folk förstår. Och
det var jag inte särskilt bra på till en början
men har lärt mig nu.
Han skulle dock önska att forskningsråden liksom forskarsamhället i övrigt vore
bättre på att prioritera och göra stora satsningar inom några utvalda områden istället för att smeta ut anslagen på många små
projekt.
– Det skulle gynna såväl etablerade som
yngre forskare, säger han.

												

LUM nr 6 | 2015

Vad har då Lunds universitet och infrastrukturen runt det betytt för Carl Borrebaecks forskning, hans fyra företag och
nu det historiska licensavtalet på sex miljarder kronor? Han blir nästan svaret skyldig – men återkommer till medarbetarna,
inte minst möjligheten att få välja dem.
Och han prisar miljön på Medicon Village
dit han flyttade med sina forskargrupper
för ett par år sedan. Här har också Alligator fått utvecklas medan man tog hand
om arbetet med den framgångsrika antikroppen som legat i malpåse några år.
– Vi utvecklade antikroppen i samband
med ett stort EU-program som handlade
om sjukdomen MS. Den visade sig inte
vara användbar i det sammanhanget och
då la jag undan den för framtida projekt.
Så uppstod området immunonkologi och

Alligator blev intresserat av att vidareutveckla antikroppen och köpte ut rättigheterna till den 2014 av Bioinvent. Idag är det
danska växtkapitalbolaget Sunstone Capital delägare i Alligator och har varit aktiva för att få det kapitalstarka licensavtalet med Johnson&Johnson att gå igenom.
Och vad händer nu – har Carl Borrebaeck fler ess i rockärmen?
– Jodå, det finns andra potentiella sexmiljardersprojekt, ler han.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander

Antikroppen aktiverar
immunsystemet
Antikroppen utgör grunden i den
immunstimulerande cancerbehand
lingen och sker i den så kallade
molekylen ADC-1013. Den går in
och återaktiverar kroppens eget im
munsystem så att det kan upptäcka
och angripa cancern. Dessutom kan
behandlingen ge långvarig immu
nitet mot cancern. De cancerformer
där behandlingen förväntas vara
mest effektiv är långt framskriden
malignt melanom och lungcancer.
Även vid bröst- och prostatacancer
är behandlingen tillämpbar.
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Ny utvärderingsmodell
för forskarutbildning testas
utvärdering. Alla svenska forskar-

utbildningar ska utvärderas med
start hösten 2016. Ämnet religionshistoria vid LU har redan fått testa
utvärderingsmodellen, som man
anser vara för omfattande och ha
för svagt internationellt perspektiv.
Sedan den senaste kvalitetssäkringen ägde
rum 2008 har utvärderingsansvaret flyttats
från nedlagda Högskoleverket till Universitetskanslerämbetet, UKÄ, vilket har medfört vissa förseningar. Men nu är alltså den
nationella genomgången av Sveriges cirka
900 forskarutbildningar på gång. Utvärderingsmetoden har varit ute på remiss hos alla
lärosäten och tio små och stora ämnen på
olika lärosäten valdes ut i en pilotomgång.
Religionshistoria var det enda utvalda ämnet vid LU och i juni lämnade man in sin självvärderingsdel till UKÄ.
– Vi har skrivit 46 sidor text och två personer har arbetat heltid i tre veckor med självvärderingen. Det var mycket som överlappade vilket gjorde att det kändes meningslöst
emellanåt, säger Fredrik Lindström, tidigare
dekan för forskarutbildningen på HT.
Mycket av den information som UKÄ

efterfrågar finns på institutionsnivå eller fakultetsnivå. Därför blir det onödigt arbetskrävande om varje ämne ska redogöra för
till exempel arbetsmiljöaspekter.
– På fakulteten ska vi nu ta fram formuleringar som kan klippas in på de punkter där
alla ämnen svarar samma sak, säger Hege
Markussen, utbildningsledare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.
Modellen vilar på tre ben: den ska visa
hur lärosätet säkerställer att doktoranden
når alla examensmål, den ska avgöra om
forskningens kvalitet och omfattning är tillräcklig och den ska utvärdera lärosätets eget
kvalitetsarbete. Omdömet för ämnet blir antingen ”ifrågasatt” eller ”hög kvalitet”. In-

tervjuer med doktoranderna ska bidra med
deras perspektiv, och möjligheter i arbets
livet bedöms också. I bedömargrupperna för
varje ämne ingår ämnesexperter och representanter för doktoranderna och arbetslivet.
För små ämnen som religionshistoria blir
frågan om vad som får räknas in i forskningsmiljön viktig. De måste visa hur en liten forskningskontext breddas på olika sätt. Stora ämnen däremot måste visa hur det skapas en
unik forskningsmiljö för varje doktorand.
– Det vore önskvärt att doktoranderna
hade möjlighet att enkelt lista de internationella nätverk de deltar i. Nu efterfrågas bara
deras publikationer vilket är anmärkningsvärt eftersom processen ska vara i fokus i
denna utvärdering, säger Fredrik Lindström.
Lunds universitet har i sitt remissvar kri-

tiserat att avhandlingarna inte bedöms, inte
ens stickprov kommer att göras. UKÄ menar att avhandlingarna redan är granskade
i samband med disputationen och inte ska
granskas en gång till.
Mika Vähäkangas är professor i missionsvetenskap och ämnesansvarig för religionshistoria. Han menar att det finns fler svagheter inbyggda i utvärderingssystemet.
– Det blir för låg ambition när bedömningarna utgår från juridik. Omdömet ”hög
kvalitet” innebär bara att man uppfyller miniminivån.
Arbetsspråket är svenska, så endast
nordiska sakkunniga kan komma ifråga.
– Därför kan kvaliteten inte jämföras internationellt, säger Mika Vähäkangas.
Under hösten kommer UKÄ:s bedömargrupper att fortsätta arbetet med pilotutvärderingarna genom intervjuer med doktorander och företrädare för utbildningen. De
kommer också att förfina utvärderingsmodellen efter den feedback de får från pilotämnena. Till hösten 2016 ska utvärderingarna
av forskarutbildningarna starta i stor skala.
Jenny Loftrup
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Vicerektor
Stacey Ristin
maa Sörensen
är ordföran
de i universi
tetets forsk
ningsnämnd.

Intensiv höst för forskningsnämnden

Ny forskningsstrategi
ska arbetas fram
forskningsstrategi. Under våren
fick forskningsnämnden en rivstart.
Forskning och infrastruktur sattes
under lupp och strategier för de
kommande åren tas nu fram. Uppföljning och analys är viktigt för att
styra in i framtiden och för att säkra
stora investeringar i infrastruktur,
menar vicerektor Stacey Ristinmaa
Sörensen.

Hon tillträdde som vicerektor i våras och har
som sådan ansvar för forskningsinfrastruktur och forskning . Hon är också ordförande
i forskningsnämnden.
En viktig fråga för nämnden är att prioritera satsningar på infrastruktur under de
kommande åren. Fakulteterna har lämnat
in förslag och Stacey Ristinmaa Sörensen
nämner några önskemål som kommit fram,
såsom Lunds proteinfacilitet som är ett av8

ancerat kemilabb, samt infrastruktur för att
hantera forskningsdata. Lunds önskelista
ska också matchas med andra lärosätens.
– Det är strategiskt bra om flera lärosäten visar intresse för samma infrastruktur eftersom det ökar chansen att projekten då
kommer med i VR:s guide till infrastruktur.
Vetenskapsrådet investerar sedan fle-

ra år tillbaka enbart i nationella infrastrukturanläggningar. Men många fakulteter har
angett att de inte är beredda på att ta ansvar för infrastruktur på lokal och regional
nivå. Det beror inte bara på att inköpen av
stora instrument är dyrt. Till ett instrument
som exempelvis en magnetkamera kommer
också hantering och finansiering av teknisk
och bildkunnig personal.
– Mycket av vår framstående forskning
är kopplad till tyngre instrumentering och
man måste kunna säkra långsiktig finansie-

ring. Frågan är vem som ska köpa in infrastruktur för flera miljoner, och det är viktigt
att vi får en strategi för hela infrastrukturbiten.
Ytterligare ett stort arbete för forskningsnämnden är att ta fram en forskningsstrategi för LU. Där har Stacey Ristinmaa Sörensen sneglat på hur andra internationella,
statliga universitet såsom UC London och
Köpenhamn har gjort. De har t.ex. satt upp
mål som att tillhöra topp 100 och ha en stark
forskningsgrund som tvärvetenskap kan vila
på. De vill rekrytera de bästa lärarna och studenterna i världen.
Forskningsnämnden har också träffat
många grupper för att samla in idéer, allt
från studenter till Sveriges unga akademi
och de strategiska forskningsområdena
(SFO:erna). Nu i höst ska allt material bearbetas i nämnden.
Nationellt drar det också ihop sig till en ny

forskningsproposition och LU:s synpunkter
ska lämnas i början på november.
– Ett sådant inspel bör vila dels på en
forskningsstrategi, dels på en reflektion
över vilka stora utmaningar som finns i sektorn, men också på en vision för vår framtida forskning, säger Stacey Ristinmaa Sörensen.
En hel del material går att hämta från

På Forskningsnämndens
bord i höst:
1. Ta fram en forskningsstrategi för
LU.
2. Arbeta fram inspelet till den
kommande forskningspropositio
nen.
3. Inventera behoven av nationell
forskningsinfrastruktur.
4. Bevaka eventuella förändringar
i anslagsfördelningsmodellen,
särskilt i förhållande till Fokus –
det förslag på resursfördelning
som Vetenskapsrådet utvecklat.
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den forskningsutvärdering med tillhörande strategi som gjordes på fakulteterna i fjol, av en del kallad RQ14.
– Där har områdena identifierat var
de redan är starka, var de behöver stöd
och vilka de största strategiska utmaningarna är.
Forskningsnämnden väntar också
på att få en ny modell för resursfördelning baserad på kvalitetsutvärdering på
remiss från VR. Denna modell, FOKUS,
innebär forskningsutvärdering vart femte år samt peer review.
Just utvärdering och omvärldsbe-

vakning ser Stacey Ristinmaa Sörensen
att LU kan bli bättre på. Och hon som
kommer från USA där institutionen gjorde uppföljningar på årsbasis är förvånad
över att Lunds universitet inte trendspanar och utvärderar sin forskning mer på
institutions- och fakultetsnivå.
– Forskarna söker ofta anslag utan
att institutionen involveras. Det är vår
styrka – att forskarna själva väljer vad de
vill forska på, och även tar ett stort ansvar för strategier. Men en helhet med
forskning, utbildning, ledarskap och
kommunikation kräver ett bredare perspektiv.
Forskningsstrategier är starkt kopp-

lade till diskussionen om medfinansiering, menar Stacey Ristinmaa Sörensen.
Idag har universitetet ofta medfinansieringskrav på 50 procent som ska tas från
basanslaget. Men var medfinansieringen
ska utgå ifrån, centralt gemensamt eller
vid varje fakultet eller institutionen är dekanerna ännu inte överens om.
– Det handlar om var man vill ha det
strategiska arbetet. Har man pengar
längre upp i systemet har man också lättare för att få en övergripande strategi.
Högre upp ska man däremot inte initiera ett infrastrukturprojekt men bestämma om universitetet ska lägga pengar
på det.
Text: Anna Johansson
Foto: Gunnar Menander

LUM nr 6 | 2015

Klart med ny ledning
för Gerdahallen
motion. Efter den turbulenta våren
på Gerdahallen har nu både en ny
ordförande och en ny vd tillträtt.

Erwin Apitzsch började sitt arbete som ny
ordförande i somras. Ett av hans första uppdrag var att rekrytera en ny vd, som blir Rickard Benediktsson som tillträder 1 oktober.
Erwin Apitzsch är medveten om den debatt som varit – som kortfattat gick ut på
att en del ledare och motionärer var kritiska
till de förändringar som genomfördes under den förre vd:n Ingvar Wirfelts ledning.
Samtidigt ser han det som nödvändigt att
verksamheten förändras och möter de nya
krav och behov som finns.
Kärnan i verksamheten är den ändamåls
paragraf som säger att Gerdahallen ska erbjuda bra motionsaktiviteter till studenter
och universitetets anställda. Alla ska känna
sig välkomna.
– Vi måste ständigt förnya oss. Men det
gäller att hitta en balans mellan de etablerade verksamheterna och förnyelse. Hur lyckat
något än är måste man alltid förnya en del,
annars stagnerar verksamheten snart. Det
går inte att alla 14.000 medlemmar är nöjda
med allt, säger Erwin Apitzsch.
Framöver kommer man att satsa mer på
omvärldsbevakning för att kunna möta nya
behov. Nya incheckningsstationer kommer
också att göra det möjligt att bättre följa
upp vilka pass som är välbesökta eller inte.
– När jag började gå på motionsgympa på Palaestra som student fanns det två
pass: manlig motionsgympa och kvinnlig
motionsgympa. Hade det fortfarande sett
ut så i dag så hade det inte funnits någon
Gerdahall i dag, säger Erwin Apitzsch.
Bland 69 sökande har styrelsen utsett
Rickard Benediktsson till ny vd. Han är sjukgymnast i grunden och har länge arbetat
med hälso-och miljöarbete, de senaste åren
som chef inom Previa.
– Jag är jätteglad för uppdraget. Jag har

ännu inte satt mig in i Gerdahallens verksamhet i detalj, men jag har djupa kunskaper inom näraliggande områden såsom välbefinnande och hälsa, säger han.
Rickard Benediktssons uppdrag är i princip samma som den förre vd:n hade: utveckla verksamheten, stoppa medlemstappet
och se till att ha en ekonomi i balans.
– Det är viktigt att kommunikationen är
tydlig om varför man genomför en förändring. Då tror jag att man når acceptans, säger han.
Jonas Andersson

Erwin Apitzsch,
Ny styrelse
ordförande
Bakgrund: Legiti
merad psykolog med
inriktning mot idrotts
psykologi. Tillhör
avdelningen för arbets- och organi
sationspsykologi vid Institutionen för
psykologi och är verksam i forskar
gruppen fysioterapi på HSC.

Rickard
Benediktsson
Ny VD
Bakgrund: Sjukgym
nast, utbildad i Lund.
Verksam inom hälsooch arbetsmiljöområ
det inom bolaget Human Care och de
senaste 8,5 åren anställd hos Previa.

Nytt på Gerdahallen i höst:
• Nya pass: cardio, spinning HIIT,
yoga för löpare samt att gravid
gympa återinförs.
• Oförändrade avgifter
• Styrelse och vd ska ha ett nära
samarbete med Lunds universitets
studentkårer och planerar att ev.
införa Gerdaambassdörer på fakul
tets- eller institutionsnivå.
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Inställd sommarkurs i Kina
lämnade lundalärare i sticket
Nu vill Helena Sandberg varna andra
utbytesbesvär. En plötsligt tillbaka-

dragen kurs som Helena Sandberg
skulle hållit vid Fudan University
i Kina i somras, har fått henne att
fundera på vilket ansvar och vilka
rutiner som finns dels hos hennes
arbetsgivare LU, dels hos Universitas 21 som utlyste sommarkursen.
När hon fick beskedet om att
hennes kurs var inställd kände hon
sig både besviken, lurad och inte
minst – ensam.
Helena Sandberg nappade på utlysningen
som kom via U21:s nyhetsskick förra hösten
och hon meddelades i december att hon var
en av de utvalda forskare som fått möjligheten att hålla sommarskola vid Fudans universitet i Shanghai.
– Klart att jag blev glad och jag var troligen den enda från Sverige.
Hon började förbereda kursen som skulle
handla om medier och hälsa och ges för ett
30-tal internationella studenter under drygt
fyra sommarveckor. Hennes familj beslöt att
följa med och planerade hela sin semester
så att Helena Sandberg skulle kunna åta sig
sommarkursen.
Under våren fick Helena Sandberg till sin
överraskning klart för sig att den internationella kursen i Kina inte var något som hon
kunde hålla inom ramen för sin tjänst – den
var inte ens giltig som kompetensutveckling, utan betraktades som en bisyssla och
fick läggas på hennes semester.
– Försäkringar gick inte heller på min
arbetsgivare utan jag fick besked om att
teckna en egen, säger hon, och berättar att
hennes kollegor samtidigt var mycket upp-
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Helena Sand
bergs sommar
i Kina blev inte
som hon hade
planerat när
Fudan Universi
ty, där hon skul
le undervisa,
med kort varsel
ställde in hen
nes kurs på vaga
grunder.
foto: charlotte
carlberg bärg

muntrande till resan och föreslog att hon
skulle hålla ett seminarium när hon kom
hem.
Universitetet i Fudan betalade hennes
flygbiljett, visum och ett stipendium skulle
ge henne viss ekonomisk kompensation för
uppehälle. Familjen Sandberg såg fram mot
vistelsen i Shanghai.
– Det var mycket fixande med kursförberedelse, visum, biljetter till alla och vaccinationer och planering – men två veckor före
vi skulle resa var allt klart.
Och precis då kom beskedet från univer-

sitetet i Fudan att Helena Sandbergs kurs
var inställd. Anledningen uppgavs vara att
den kinesiska militärens inkallelsetider hade
ändrats.
– Min kurs var ju inte ens för kinesiska

studenter så jag förstår inte hur militärens
tider påverkade de internationella studenterna.
Efter den första besvikelsen försökte Helena Sandberg anpassa sitt uppdrag och erbjöd sig att vara hjälplärare och hålla seminarier men blev rätt bryskt avvisad med att
hon inte längre ingick i deras sommarprogram.
– Jag fick nästan känslan av att de kanske
tyckte att min kurs var farlig…
Efter beskedet så återstod igen mycket
jobb med att återkalla försäkringar, boka av
och boka om flygbiljetter – och lägenheten
som familjen skulle få i Shanghai var inte
längre tillgänglig för dem.
– Det slutade med att vi åkte i alla fall
– det var för sent att planera om hela sommaren och alla flygbiljetter och visum för
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resten av familjen var ju också betalda. Men
det blev ju absolut inte den vistelsen som
vi tänkt oss och vi hade aldrig gjort resan
om det inte vore för min kurs, säger Helena
Sandberg.
Efter den här upplevelsen lär det dröja
innan Helena Sandberg ger sig på något liknande igen och hon är förvånad över att det
inte finns något stöd från universitetet som
ju säger sig uppmuntra internationalisering
och lärarmobilitet. Hon tycker att det är konstigt att man ska agera som enskild person i
samarbete med andra universitet.
– Tänk om det vore tvärtom. Att det var
jag som ställde in med två veckors varsel.
Vem hade Fudans universitet då sett som
sin avtalspart? Mig som person eller Lunds
universitet? Troligen det senare…
Helena Sandberg såg också nätverket
U21 med världens mest prestigefyllda universitet som medlemmar, som en garant för
att det som kommer genom dem är seriöst
och tillförlitligt.
– Jag vill hur som helst varna andra – denna erfarenhet önskar jag inte någon annan
forskare, säger hon.
Eva Wiberg, prorektor vid LU med interna-

tionella frågor som huvudansvar och dessutom ordförande i U21, tycker att det som
hänt Helena Sandberg är beklagligt och
mycket ledsamt för både henne och hennes familj.
– Men kursen som ställdes in gavs inte
inom ramen för U21 och därför kan inte U21
ta ansvar för den. Det som medlemsuniversiteten annonserar ut som egna kurser måste de själva ta ansvar för, säger Eva Wiberg.
När det gäller policy och rutiner vid utlandsjobb för lärare och forskare vid LU så
menar Eva Wiberg att man i första hand ska
komma överens om villkoren med sin prefekt.
– Om kursen är att se som kompetensutveckling eller om den passar in i tjänsten
eller om man får göra den på egen hand är
något den enskilde läraren måste ha en dialog med sin chef om.
Eva Wiberg säger också att hon personligen tycker att den här typen av internationella åtaganden är berikande.

Kurs i forskningsetik
startas för icke-medicinare
forskarutbildning. På Medicin-

ska fakulteten måste alla doktorander gå en kurs i forskningsetik. Nu öppnas motsvarande
möjlighet för doktorander från
andra fakulteter, i form av en
kurs på 1,5 högskolepoäng som
startar i höst.
– Forskningsetik är viktigt inte bara för
medicinare. Det är många andra som
också forskar på människor och känsliga
personuppgifter och måste veta vad etikprövningslagen säger. Och alla doktorander, oavsett fakultet, måste ju känna till
vad som räknas som forskningsfusk, säger kursledaren Mats Johansson.
Han tillhör Avdelningen för medicinsk
etik, men menar att höstens LU-gemensamma kurs inte kommer att ha någon
medicinsk prägel. Snarare kan det bli
tvärtom: eftersom Medicinska fakulteten har kvar sin obligatoriska doktorandkurs i forskningsetik lär de 16 platserna
på den bredare kursen fyllas av andra än
medicinare.
Vad räknas som vetenskaplig oredlig-

het? Hur gör man om man misstänker
en kollega för oredlighet? Hur mycket får
man citera utan att det blir plagiat? Vad
krävs för att vara medförfattare till en publikation? Vem äger forskningsdata? Vad
innebär informerat samtycke? Dessa och
andra forskningsetiska frågor kommer
att behandlas i föreläsningar, diskussioner och grupparbeten under kursen.
– LU:s internrevision har tidigare kritiserat universitetet för att inte stödja sina
forskare tillräckligt mycket på det här området. Den här kursen, som utbildningsnämnden tagit initiativet till, är ett försök att ge ett sådant stöd, säger Mats
Johansson.
Kursen utgör ett pilotprojekt, eftersom det är mycket ovanligt med kurser
som är så breda att deltagare från alla fakulteter är välkomna. Men den kan nog
fortsätta att ges så länge det finns intresse, tror Mats Johansson.
Kursen ges under andra halvan av
höstterminen, och sista anmälningsdag
är den 1 oktober. För mer information, se
www.forskningsetik.lu.se/kurser.
INGEL A BJÖRCK

Nanometerkonsortiet blir NanoLund
namnbyte. Universitetets forskning
inom nanovetenskap har bytt namn till
NanoLund efter 27 år som Nanometer
konsortiet. Samtidigt blir verksamhe
ten en centrumbildning.
Namnbytet motiverar Heiner Linke,
professor i nanofysik och NanoLunds
ledare, med att det nya namnet är mer
gångbart i internationella sammanhang
och att kopplingen till Lund blir tydlig.

NanoLund består av cirka 250
forskare (inklusive 100 doktorander)
från tre fakulteter (LTH, naturveten
skap och medicin), med en forsknings
budget på cirka 150 miljoner kronor
om året. NanoLund är också ett§ av
fem strategiska forskningsområden i
Sverige som fick högsta betyg i en ut
värdering av bland annat Vetenskaps
rådet i våras.

Maria Lindh
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Drönarbilder kan lösa
afrikansk jordbruksgåta
Nyckeln till ett mer välmående Afrika ligger i att småjordbruket förbättras.
Åtminstone om man vill se förändringar inom en överskådlig framtid. Det
menar Göran Djurfeldt som tillsammans med Ola Hall nu har dragit igång ett
projekt där man med hjälp av drönare ska försöka förstå varför skördar varierar
så mycket från åker till åker, trots till synes liknande förutsättningar.

G

öran Djurfeldt är en av Sveriges
främsta experter på afrikanskt
jordbruk. Tillsammans med Agnes Andersson Djurfeldt och
Magnus Jirström driver han sedan drygt ett
årtionde jätteprojektet Afrint, som handlar om intensifiering av afrikanskt jordbruk.
Inom detta har man tillsammans med afrikanska och svenska forskare gjort omfattande intervjuer med personer från 4000
småjordbruk i nio afrikanska länder. Syftet
är att kunna följa utvecklingen över tid och
se vilka av småjordbrukarnas metoder och
försörjningsstrategier som fungerar och vilka som inte gör det. Man har kommit fram
till att för lite användning av gödsel, för små
jordplättar, dåliga grödor och långa avstånd
till marknader är de viktigaste orsakerna till
att småbönder har svårt att leva på sin jord.
Men det förklarar inte allt.
– I Afrika söder om Sahara lever 70 procent av människorna på jordbruk och eftersom befolkningen förväntas fördubblas
fram till 2050 är det viktigt att det produceras så mycket som möjligt på de åkrar som
finns, säger Göran Djurfeldt.

För att fullt ut förstå varför två bönder
med till synes lika förutsättningar ändå kan
få så olika skördar räcker det inte med att
intervjua bönderna. Därför bestämde man
sig för att komplettera intervjuerna med
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Ola Hall på plats i Kenya som visar hur drönaren fungerar för projektets samarbetspartners.
På bilden syns även lundaforskarna Göran Djurfeldt och Magnus Jirström.

fjärranalysteknik, det vill säga satellitbilder
med kamera som registrerar fukt, vegetation och värme. På så sätt får forskarna en
fysisk karta som visar kvaliteten på odlingarna och marken.
– Vi kan se om plantorna är stressade,
om det finns för mycket ogräs eller om jorden är för torr, säger Ola Hall som anslöt
till afrikaforskarna eftersom han är specialist på att studera jordbruksutveckling via
satellitbilder.
I Afrika söder om Sahara är det dock svårt
att använda vanliga satellitbilder eftersom

åkrarna är små och det är mycket moln i vägen. Därför testar Ola Hall och Göran Djurfeldt nu att montera sin kamera på drönare
som flyger under molnen och därför kan ta
mer detaljerade bilder.
– Vi har varit nere i Kenya och testflugit
och tekniken fungerar bra, säger Ola Hall
och berättar att man till att börja med kommer att använda sig av drönare i fyra av de
byar som finns med i Afrint-projektet; två i
Kenya och två i Ghana.
I projektet finns förutom sociologer och
kulturgeografer från Lund även agronomer
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Ovan: Kulturgeografen Ola
Hall och sociologen Göran
Djurfeldt.
foto: gunnar menander
Till höger: Två bilder från
samma åker. Bilden med
färgspektra visar relativa
skillnader i fukt och vege
tation. Det gröna är friska
re och frodigare gröda, rött
något mindre av föregåen
de och på de svartaktiga
områdena är det bara jor
den som träder fram tillsam
mans med torrt gräs.

från SLU. På så sätt kommer fjärranalysbilderna och intervjuerna att kompletteras
med fysiska jord- och växtprover.
– Vi ska täcka in alla faktorer som kan
påverka skördarna. Från jordmån och jordbruksteknik till byarnas lokala styre och uppdelning av jorden, säger Göran Djurfeldt.
Tanken är att kunna förse regeringar och
biståndsorganisationer med bästa tänkbara och praktiskt användbara förklaringar till
dåliga skördar. Då kan man arbeta med att
utveckla bättre metoder och mer effektiv
rådgivning.
LUM nr 6 | 2015

Alla de byar som dokumenterats via projektet Afrint kommer inte att fotograferas
via forskarnas drönare. Däremot ska forskarna jämföra befintliga satellitbilder med
drönarbilderna för att på så sätt bli bättre
på att uttyda de mindre detaljerade satellitbilderna. Eftersom bilder från satelliter finns
att tillgå från långt bak i tiden kan man också se förändringar i jordbruket som beror på
externa faktorer, som exempelvis klimatet.
I flera länder i västvärlden, bland annat
USA, blir det allt vanligare att man använder sig av satelliter och fjärranalys i så kallat

precisionsjordbruk. Det handlar om att bli
mer miljövänlig och inte vattna och gödsla
mer än vad som precis behövs, men också
om att maximera sina skördar.
Göran Djurfeldt drar paralleller mel-

lan dagens afrikanska småjordbrukare och
1800-talets Sverige.
– De problem som exempelvis smålänningarna brottades med hade kanske kunnat lösas om man haft mer kännedom om
jorden och kunnat anpassa metod efter jord.
Ulrik a oredsson
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Professorerna Thoas Fioretos och Fredrik Mertens
flankerar sin mentor Felix Mitelman som de menar
har varit avgörande för den kreativa miljö som har
vuxit fram på Avdelningen för klinisk genetik.

Stimulerande miljö
bakom framgångar för kliniska genetiker
Korta avstånd mellan laboratoriet och kliniken, en identitet som är knuten till
avdelningen och inte bara till respektive forskargrupp, och lunchsamtal om allt
mellan himmel och jord.
Det är några av skälen till att det gått så bra för Avdelningen för klinisk
genetik, menar tre av dess professorer. Framgångarna avspeglar sig både i anslag,
forskartjänster finansierade av Cancerfonden, Barncancerfonden och VR, och
artiklar i prestigefyllda tidskrifter. Sedan maj förra året har de kliniska genetikerna haft fem artiklar publicerade i olika Nature-tidskrifter, en toppnotering
inom deras område.
14
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E

tt skäl till våra framgångar kan vara
att vi ser oss som en enhet. Vi identifierar oss inte bara med respektive forskargrupp utan med hela
avdelningen. Vill vi göra en gemensam satsning så gör vi det, vill vi hjälpa någon som
tillfälligt står utan anslag så gör vi det, säger Thoas Fioretos.
Han är avdelningsföreträdare, vilket –
som han noga understryker – inte är en
chefspost utan en representantpost som
roterar inom avdelningen.
Genetisk forskning i Lund har fina anor.
Här arbetade en gång Albert Levan, som
tillsammans med medarbetaren Joe Hin Tijo
1956 publicerade det berömda foto som visade att människan hade 46 kromosomer
och inte 48, som man dittills trott.
Albert Levans student Felix Mitelman är
också internationellt känd inom området.
Han är bl.a. upphovsmannen till en stor och
mycket använd databas om kromosomavvikelserna bakom olika cancerfall. Databasen
omfattar just nu drygt 65.000 patientfall
och fylls fortfarande på av bland andra Felix
Mitelman själv, vilket visar att ålder inte spelar någon roll för framgångsrik forskning.
Trots sina 75 år är han på arbetet varje dag.
– Jag skulle nog bli deprimerad annars,
för det finns inget som är roligare och mer
meningsfullt att hålla på med, säger han.

Fem Nature-artiklar på ett år
Fusionsgener, barnleukemi och
genetiskt instabila tumörer. Det
är några ämnen som har behandlats i de kliniska genetikernas
fem Nature-artiklar. Här är en
sammanfattning:
• Fusionsgener ligger bakom många
former av cancer (se huvudartikeln).
Fredrik Mertens, Bertil Johansson, Thoas
Fioretos och Felix Mitelman sammanfat
tar betydelsen av genfusioner i cancer i
Nature Reviews Cancer, juni 2015.
• Tumörcellerna hos barn med en viss
typ av akut lymfatisk leukemi har en
fördubbling av några kromosomer, så
att cellerna fått 8–10 kromosomer för
mycket. Andra genförändringar kan ha
tillkommit senare, men denna fördubb
ling tycks vara starten på sjukdomens
utveckling, skriver Kajsa Paulsson och
Bertil Johansson i Nature Genetics, maj
2015.
• Akut lymfatisk leukemi hos spädbarn
är en ovanlig och aggressiv sjukdom.
Merparten av de drabbade har en
förändring i en gen kallad MLL, och

oväntat få andra mutationer. Eventu
ella nya läkemedel bör inriktas just mot
MLL-genen eller gener som interagerar
med den, skriver Anna Andersson i
Nature Genetics, april 2015.
• Tumörceller är mer genetiskt förän
derliga än friska celler. Detta har varit
känt för cancer hos vuxna, men visar
sig nu gälla även för barncancer. Den
genetiska variationen mellan tumör
cellerna i ett vävnadsprov visar också
tumörens karaktär. En stor variation
mellan cellerna tyder på en aggressiv
cancer, skriver Linda Holmqvist Mengel
bier och David Gisselsson Nord i Nature
Communications, januari 2015.
• Att skilja på elakartade och godar
tade skelettumörer är svårt, vilket gör
att många patienter överbehandlas.
Bentumören kondromyxoidfibrom, som
framför allt drabbar unga människor,
visar sig ha en genförändring som får
cellerna att reagera onormalt kraftigt
på signalämnet glutamat. Fyndet kan
användas för att identifiera och kanske
på sikt också behandla tumören, menar
Karolin Hansén Nord i Nature Genetics,
maj 2014.

De yngre professorskollegorna Tho-
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generna. Lundaforskarna var tidigt ute med
att studera så kallade fusionsgener, där två
gener smält samman och börjat skicka ut
felaktiga signaler. Fusionsgener ligger bakom många former
av cancer, och typen av fusion ger
värdefull information för både diagnostik och behandling.
Fram till för
några år sedan
krävde studierna
av fusionsgener ett långt och mödosamt
laboratoriearbete.
– Sedan dess har den tekniska utvecklingen tagit ett jättekliv. Automatiska analyser ger detaljerad information om hela

arvsmassan i en cancercell, vilket gjort att
antalet kända fusionsgener ökat dramatiskt,
berättar Fredrik Mertens. Ett exempel är
bröstcancer där man idag känner till 3.774
fusioner som berör
4.653 gener, ett annat
är lungcancer med
2.056 kända fusioner
som berör 3.064 gener.
Den nya informationsrikedomen
är dock inte bara av
godo. Vad betyder alla
dessa genfusioner i cancercellerna? Utgör
alla en grund till sjukdomen, eller är många
av dem helt ovidkommande? Teoretiskt sett
kan kännedomen om genfusionerna bakom en viss sorts cancer användas för att ut-

”Vi har väldigt låg
personalomsättning. Det är
ytterst ovanligt att någon
slutar, och det måste väl
betyda att folk trivs.”
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t

as Fioretos och Fredrik Mertens menar att
senioren, mentorn och vännen Felix Mitelman varit avgörande för den kreativa miljö
som vuxit fram på avdelningen. Miljön är
stimulerande inte bara forskningsmässigt,
utan även mänskligt. Forskarna äter regelbundet lunch tillsammans och samtalar inte
bara om arbetet utan om litteratur, musik,
politik mer mera.
– Vi har väldigt låg personalomsättning.
Det är ytterst ovanligt att någon slutar, och
det måste väl betyda att folk trivs. Själv har
jag i alla fall aldrig haft en morgon när jag
tyckt att det var trist och motigt att gå till
jobbet, säger Thoas Fioretos.
Till en början var det kromosomer som
genetikerna studerade. I takt med ökade
kunskaper och nya tekniska möjligheter har
man sedan kunnat zooma in på de enskilda

t

veckla nya läkemedel, men då måste man
först förstå exakt hur de felaktiga generna orsakar en tumör. Den tekniska utvecklingen har gett de kliniska genetikerna en
mängd ny kunskap, men också en mängd
nya forskningsfrågor.
Thoas Fioretos, Fredrik Mertens och de-

ras professorskollega Bertil Johansson var
alla en gång doktorander hos Felix Mitelman. Att de efter sina post doc-vistelser
utomlands återvände till sin gamla avdelning var egentligen fel, enligt dagens sätt
att se. Det gängse tänkandet säger ju att
svenska forskare borde flytta på sig mer,
eftersom ett återvändande till respektive
hemuniversitet innebär en risk för intellektuell stagnation.
Nu tyder dock utflödet av publikationer och inflödet av anslag och utmärkelser
inte precis på någon sådan stagnation. Felix Mitelman tycker inte heller att det nödvändigtvis måste vara fel att stanna på ett
ställe som fungerar bra.
– Det är väl inget självändamål att flytta
iväg? Man väntar sig väl inte att till exempel
folk på Princeton eller Harvard ska söka sig
bort, bara för principens skull? undrar han.
Förutom att de alla varit Mitelmanadepter, så har professorerna på Klinisk
genetik också en annan sak gemensam:
de är alla män. Bland de yngre forskningsledarna är fördelningen däremot jämnare.
Där är tre kvinnor (Anna Andersson, Kajsa
Paulsson och Karolin Hansén Nord) och två
män (David Gisselsson och Marcus Järås).
– Det är bra att vi fått in kvinnliga forskningsledare. Jag hade varit bekymrad om
alla de yngre varit män, säger Thoas Fioretos.
Ännu mer bekymrad hade han varit om
det inte funnits några yngre forskningsledare. Återväxten är viktig, och förmågan
att locka till sig unga begåvade forskare
är ett kvitto på en framgångsrik verksamhet. Därför lägger man mycket energi på
att stötta de yngre forskarna, som ska föra
avdelningens goda namn vidare.
Text: INGEL A BJÖRCK
Foto: gunnar menander
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Kajsa Paulsson och Anna Andersson har båda nyligen publicerat sig i Nature.

Låg inre konkurrens
ger god stämning på avdelningen
Att som yngre kvinna arbeta på
en avdelning med idel manliga
äldre professorer har inte stört
Anna Andersson och Kajsa Paulsson. De beskriver en avdelning
ovanligt fri från inre konkurrens.
– Som forskare konkurrerar man ju alltid i viss mån om pengarna, men vi är
ändå ganska lite
tävlingsinriktade
här. Dels har vi
medvetet delat
upp fältet så att vi
sysslar med olika
saker, dels trivs vi
så bra ihop, säger
Kajsa Paulsson. Hon är väl medveten om
hur tufft det kan vara att vara kvinna i den
akademiska världen, men tycker inte det
är så på Klinisk genetik.
Anna Andersson tror att den goda
stämningen på avdelningen till stor del
är Felix Mitelmans förtjänst.
– Felix har värnat om en miljö med
högt i tak – ja, här finns ju knappast något tak alls, säger hon.
– Han är väldigt prestigelös, och hans

dörr är alltid öppen om man har något
att fråga om. Den andan har kommit att
prägla hela avdelningen.
Både Anna Andersson och Kajsa
Paulsson har haft stora framgångar på
senare tid. Förutom varsin Nature-publicering och egna anslag har båda två nyligen fått sex-åriga cancerforskartjänster
från Barncancerfonden respektive Cancerfonden, tjänster
som är eftersträvade
och svåra att få.
När det nu går så
bra på avdelningen,
finns det något som
återstår? Kanske att
samarbeta ännu mer,
tror de två forskarna. Redan nu tar man
ibland hjälp av kollegornas kunskaper,
eftersom alla arbetar med olika tillämpningar och olika metoder.
– Men här finns nog en del kvar att
göra. Om vi diskuterar våra projekt på ett
ännu tidigare stadium kan vi säkert hitta ännu fler samarbetsmöjligheter, menar Kajsa Paulsson och Anna Andersson.

”Felix har värnat om en
miljö med högt i tak
– ja, här finns ju
knappast något tak alls.”

Text: INGEL A BJÖRCK
Foto: Gunnar Menander
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listan.
Apropå medarbetarenkäten som gjordes
för några år sedan och visade att många
anställda känner sig stressade drar
Medicinska fakultetens igång en seminarieserie ”Tema stress” i höst med start
1 oktober.
Anna-Maria Drake, universitetslektor
och sjukgymnast samt vicedekan med
ansvar för arbetsmiljöfrågorna vid fakulteten, ger fem tips på hur man behåller
sommarlugnet:

Så behåller du
sommarlugnet!
1

Återhämtning – se till att sova bra och
vara helt bortkopplad från nätet då och då

2

Fysisk aktivitet och bra kost
– hitta motionsformer som du tycker
om och se över dina kostvanor

3

Utnyttja medarbetarsamtalet
– skapa en dialog med din chef

4

Sluta göra fem saker samtidigt
– gör en sak i taget bra istället!

5

Säg nej – ibland! Lär dig delegera!

FAKTA: Seminarieserien ”Tema Stress” löper under

hela hösten varje vecka växelvis på BMC och HSC i
Lund och på CRC i Malmö med inbjudna gästtalare
inom olika ämnen som exempelvis mat, fysisk aktivi
tet, sömn och mental träning. Några tillfällen riktar
sig särskilt till chefer, och vissa kommer att kräva för
anmälan då det bjuds på sopplunch. För löpande in
formation se www.med.lu.se/stress
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Anna-Maria Drake ger fem tips på
hur man behåller sommarlugnet.
foto: charlotte carlberg bärg
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foto: hxdbzxy/shutterstock

Trängsel
i karriärtrappan
Det är trängsel i karriärtrappan för unga forskare. En konsekvens är otrygga
anställningsvillkor, men samtidigt får många chansen att prova forskarlivet. Bör
universiteten istället uppmuntra fler av de nya doktorerna att lämna akademin,
eller riskerar man att förlora i excellens om forskarurvalet minskar?
LUM har varit på karriärsymposium i Stockholm och även pratat med tre unga
lundaforskare som precis avslutat universitetets postdoktorsprogram luPOD.
18
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– Universitetet måste bli bättre på
att visa karriärvägar ute i samhället
Målet bör vara att lämna universitetet efter doktorsexamen.
Idag har många doktorander den
akademiska karriären som mål, och
därför måste vi träna oss i att tänka
tvärtom.
Det menar Ulrikke Voss från
Medicinska fakulteten som var inbjuden att diskutera karriärsystem
och excellens vid ett symposium på
Karolinska Institutet.
Det är trängsel i det akademiska karriärsystemet enligt en utredning som gjorts av Vetenskapsrådet. Allt fler forskare lever med
otrygga visstidsanställningar långt efter disputationen. För de flesta tar det betydligt
längre tid att få ett lektorat än de sex år av
meriteringsanställningar som högskoleförordningen föreskriver. En anledning är att
antalet doktorsexamina per år har mer än
fördubblats sedan början av 90-talet.
Vid karriärsymposiet på Karolinska Insti-

tutet diskuterades bland annat den motsättning som finns mellan toppforskning
och forskares behov av trygghet: Å
ena sidan måste institutioner och universitetsledningar
få välja sina medarbetare för att kunna göra strategiska
satsningar. Å andra sidan riskerar man att gå
miste om duktiga forskare om man inte ger
dem den trygghet och arbetsro som de behöver för att utvecklas. Enligt några av deltagarna på KI-symposiet låg lösningen i att
göra urvalsprocessen i ett tidigare skede. På
så sätt blir det lättare för forskaren att planera för en karriär utanför akademin.
Ulrikke Voss forskar vid Medicinska fa-

Ulrikke Voss är vice ordförande i National Junior Faculty om ska ta tillvara yngre forskares
intressen.

kulteten och har nyligen tagit över posten
som vice ordförande i National Junior Faculty, en nationell sammanslutning som ska ta
tillvara yngre forskares intressen. Hon menar att karriärvägarna måste bli tydligare så
att de yngre forskarna kan göra informerade val.
– Idag ägnar
många unga forskare värdefull tid i
en oviss väntan på
en fast anställning,
säger hon. För de
nybakade doktorerna måste vi vara tydliga med att det finns
två likvärdiga karriärvägar, en inom och en
utom universitetet. Idag odlar vi en uppfattning om att det är bäst att stanna inom akademin.
Universitetet måste alltså bli bättre på att
peka på karriärvägar ute i samhället, enligt
Ulrikke Voss. Samtidigt måste man också bli
bättre på att informera omvärlden om vilka

Ulrikke Voss om:
det kollegiala universitetsstyret:
– Runt om i Europa blir universiteten
mindre och mindre kollegiala. Kollegialitet är en fin tanke och man ska
värna om modellen, men samtidigt se
till att den är konkurrensduglig. Den
har sina nackdelar: det är lätt att hänfalla till nepotism och det är svårt att
vara helt transparent inom det kollegiala systemet.

”För de nybakade doktorerna
måste vi vara tydliga med
att det finns två likvärdiga
karriärvägar, en inom och
en utom universitetet. ”
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att dela upp universitets
karriären i undervisnings
tjänster och forskningstjänster:
– Det vore inte lämpligt. Man får inte
glömma att universitetets främsta
uppgift är att undervisa. Om vi vill
ha ett excellent universitet så måste
all vår undervisning vara forskningsanknuten.
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allmänna kompetenser en doktorsexamen
för med sig.
– Vi måste se till att svenska doktorer
som väljer en icke-akademisk karriär får de
bästa möjligheterna att utnyttja sin kompetens. En rapport från engelska Vetenskapsrådet visar att personer med doktorsexamen är viktiga för kunskapsöverföring och
tillväxt, säger Ulrikke Voss.
Men också de som stannar vid universitetet efter doktorsexamen måste få bästa
möjliga stöd. Interna och externa mentorer
bör löpande utbilda och utvärdera de yngre forskarna.
– Vi måste bli bättre på att hitta talang-

erna. Det är vägen framåt för hela universitetet, slår Ulrikke Voss fast. Det låter hårt
men vi måste bestämma vilka vi vill ha hit
och hur många de ska vara.
Om detta ska bli verklighet måste uni-

versitetet bli bättre på att satsa strategiskt
och långsiktigt. Det innebär exempelvis att
man måste ha mer dialog med olika fonder och donatorer för att säkra att donationer sker i linje med universitetets strategiska
satsningar. Gör de inte det så bör universitetet tacka nej till dem, menar Ulrikke Voss.
text & foto: Ulrik a Oredsson

Regeringen tillsätter särskild utredning
om unga forskares villkor
För att säkra återväxten av framståen
de unga forskare i Sverige har reger
ingen tillsatt en särskild utredare för
att se över hur villkoren kan förbättras
för doktorander. Hon heter Ann Fust
och är förvaltningschef på Vetenskaps
rådet. Hon ska undersöka hur den
meriteringsanställning som regleras i
högskoleförordningen kan förändras

för att skapa en attraktiv forskarkar
riär, och hur mängden tidsbegränsade
anställningar under lång tid i högsko
lan kan motverkas samt hur mobilite
ten kan öka för både doktorander och
övriga som tillhör den undervisande
och forskande personalen vid univer
sitet och högskolor. Utredningen ska
redovisas senast den 31 mars 2016.

Deltagare på Lunds univers

– Givande at
Trots knivskarp konkurrens och
otrygga anställningsvillkor tvekar
inte fysikaliske kemisten Peter Jönsson om var han hör hemma.
– Jag har nog innerst inne alltid
velat bli forskare och jag vill stanna
inom akademien.
Han är en av tre yngre lundaforskare som LUM träffade i samband
med att karriärutvecklingsprogrammet för postdoktoralt verksamma
forskare, luPOD, avslutades sent i
våras. Alla deltagarna är dock inte
lika övertygade om att de kommit till universitetsvärlden för att
stanna.

Sociologen Terese Anving, medici
naren Lotta Happonen och fysikalis
ke kemisten Peter Jönsson har alla
gått karriärprogrammet för post
dokar, luPOD.

Det tar allt längre tid att göra karriär
Vetenskapsrådet konstaterar i en
utredning från i våras att det tar allt
längre tid för akademiker att göra kar
riär. Studien omfattar tre grupper med
doktorsexaminerade; 1995/96, 2002/03
och 2008/09.
Det finns idag tre olika meriterings
anställningar: 2-årig post doc följd av
en 4-årig anställning som biträdande
lektor eller forskarassistent.
Jämfört med på 90-talet har det
under 2000-talet tagit allt längre tid
innan en forskare kan få en sådan
anställning. Samtidigt har det blivit allt
vanligare med olika former av korttids
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anställningar i väntan på en tjänst som
biträdande lektor eller forskarassistent.
Men trots att karriären går långsam
mare finns idag 60 procent fler lektorer
och professorer än 2001.
I genomsnitt stannar en tredjedel av
de doktorsexaminerade vid högskolan.
Inom Samhällsvetenskapen stannar
hela 60 procent medan motsvarande
siffra inom teknik, naturvetenskap och
medicin är ca 20 procent.
Vetenskapsrådets rapport Forsk
ningens framtid! Karriärstruktur och
karriärvägar i högskolan finns att ladda
ner på www.vr.se
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sitets postdoktorsprogram, luPOD:

tt möta andra i samma situation

Samtidigt tycker hon att det borde fin-

nas en bättre beredskap inför att lämna
akademin. Nu under karriärutvecklingsprogrammet fanns det ett sådant seminarium
som hon tycker var bra.
– Men kanske något sådant också lite tidigare i karriären, föreslår hon.
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Frågor om hur många som ska få chansen att göra forskarkarriärer, och hur länge,
engagerar. Peter Jönsson menar att om man
ska ta in färre och därmed öka anställningstryggheten för dem som är inne i systemet,
så finns det risker med det.
– En ökad anställningstrygghet är så
klart önskvärt, men om det sker till följd av
att färre tas in så finns det en risk att man
missar många duktiga forskare som ännu
inte hunnit meritera sig, säger han som nu
fått en s.k. BUL-tjänst, ett biträdande universitetslektorat som förhoppningsvis efter
fyra år kan övergå i en fast tjänst.
Medicinaren Lotta Happonen från Finland är inte heller inne på att lämna akade-

min, utan lämnar i så fall hellre Sverige. Här
finns inslag i den akademiska karriären som
hon inte är riktigt nöjd med.
– Jag tycker att det är fel att det bara går
att vara postdok här i fyra år – det är för kort
tid, säger hon. Då är det bättre i Finland.
Frågan om undervisning visavi forsk-

ning engagerar också de yngre forskarna.
Terese Anving tycker att det är optimalt att
både undervisa och forska och nu kan hon
undervisa i en del kurser som hon själv varit
med om att ta fram.
– Då får jag ju också se hur kurserna
fungerar och det är viktigt, säger hon.
Lotta Happonen skulle gärna undervisa.
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Sociologen Terese Anving är mer tveksam
och menar att klimatet inom akademin inte
är så gynnsamt, och hon funderar ibland
på priset för exempelvis de otrygga anställningsvillkoren
– Det finns en idé om vad som är en forskarkarriär – vi borde ha en bredd där, i form
av till exempel basanslag, tycker hon.

t

– Men eftersom jag inte är läkare kan jag
inte undervisa blivande läkare, och jag saknar undervisningen jättemycket, säger hon.
Peter Jönsson tycker även han att det är
viktigt att undervisa, och att engagerade lärare är viktigare än att undervisningen ska
vara forskningsanknuten.
Under karriärutvecklingsprogrammet
som pågått i ett år med träffar och internat
motsvarande ungefär tio procents tjänst har
forskarna bland annat fått träning i att söka
anslag. Kring anslagen råder samma konkurrens som kring tjänsterna. Många äldre forskare hänger dessutom kvar rätt högt
upp i åren och en stor del av anslagskakan
går till dem. Det har Lotta Happonen och Peter Jönsson, bägge på s.k. ”våta” fakulteter,
inga större problem med.
– Mycket av den utrustning och infrastruktur som äldre forskare bygger upp kan
också användas av oss yngre forskare, säger Peter Jönsson och får medhåll av Lotta
Happonen.
– Tänk så dyrt det skulle bli om man
tvingades börja om från början med all utrustning, säger hon.
Terese Anving som tillhör Samhällsveten-

skapliga fakulteten har inte det behovet,
men tycker ändå att det är bra med tillgång
till de äldre forskarna.
– Att de delar med sig av sina kunskaper
och erfarenheter är jättebra.
Alla tre är glada över att ha fått möjligheten att gå postdokprogrammet luPOD och
är överens om att det har varit värdefullt att
få träffa andra forskare på det sätt som programmet har erbjudit.
– Bredden på dem som varit med är bra.
Skönt att alla har kommit lite olika långt och
är från olika fakulteter, annars hade det blivit
all of the same, säger Terese Anving.
– luPOD har varit ett trevligt och mycket givande inslag under det gångna året.
Något jag varmt kan rekommendera andra
unga forskare, säger Peter Jönsson.
Lotta Happonen hade gärna sett att det
fanns ett liknande program på engelska eftersom LU har börjat locka fler internationella forskare.
Text: Maria Lindh
Foto: Gunnar Menander
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– Postdokarna är väl rustade
för världen utanför akademin
– Folk med en doktorsgrad får
jobb i Sverige!
Det är Cilla Agrells fasta övertygelse. Hon är själv disputerad
och har varit med och lett universitetets postdoktorsprogram
luPOD sedan det startade 2009.
Sedan dess har programmet getts två
gånger om året och totalt har cirka 190
forskare från LU deltagit i det ettåriga
programmet. En del har så kallade BULtjänster, biträdande universitetslektorat, som ersätter de tidigare forskningsassistenterna, andra går helt på externa
forskningsanslag och en del har andra
tidsbegränsade anställningsformer som
exempelvis stipendier.
Cilla Agrell möter både dem som vill
lämna akademien och dem som vill stanna kvar. Hon menar att postdokarna är
väl rustade för världen utanför.
– Det är en kvalificerad grupp med
mycket kunskap. De kan metodik, hantera statistik och budgetar. De är skickliga på att snabbt förstå och hantera stora
informationsmängder.
Ska man stanna kvar inom akademin

så gäller det dock att kunna ordna anslag
till sin forskning och en rätt stor del av det
postdoktorala programmet ägnas åt hur
man gör det.
– Om man väljer att fortsätta sin akademiska forskarkarriär efter en postdokperiod så förväntas det att man även
fortsättningsvis drar in externa forskningsmedel.
Då måste man veta hur man gör och
vilka möjligheter som finns, säger Cilla
Agrell.
luPOD arbetar även mycket med läraruppdraget och en hel del med ledarskap.

Cilla Agrell
har arbetat
med post
doktorspro
grammet lu
POD sedan
starten.
foto:
charlotte
carlberg bärg

När det gäller de otrygga anställningsvillkoren jämför hon postdokarnas situation
med konstnärers och författares.
– Det finns en osäkerhet inbyggd i
systemet för forskningsfinansiering och
den bör man förstå och sedan lära sig
hur man kan hantera.
Nu pausar luPOD ett halvår eftersom

man nyligen startat ett karriär- och mentorsprogram för nyblivna postdoks, online på engelska, PostdocTraining.
– Det innebär att vi kan ta bort en
del moment i luPOD, och inrikta programmet mer mot att stödja forskare
som kommit förbi den postdoktorala fasen och lyckats etablera sig. Vi kan också
lägga mer krut på det som inte tas upp
online, säger Cilla Agrell.
Nya luPOD 2.0 startar igen våren
2016.
Maria Lindh

• För mer information om PostdocTraining
se http://postdoctraining.com/postdoc-ca
reer-success-for-lund
FOTNOT. Övriga som leder luPOD är Jo

hannes Persson, Helena Sandberg, Johan
Mauritsson och Anders Sonesson.
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folk.
I mer än ett år har kommunikatören
Louice Cardell Löfving på Kansli
HT burit klänning på jobbet varenda dag. Byxor och jeans har varit
bannlysta. Det här ska hon fortsätta
med i ytterligare ett år.
– Nu lägger jag dessutom varje
dag ut en bild på Instagram, för att
dokumentera vad jag har på mig,
berättar hon.

Varje dag lägger Louice Cardell Löfving ut bilder på dagens klänning på Instagram.
foto: louice cardell löfving

Piggar upp vardagen
med klänningsutmaning
Louice Cardell Löfving har älskat klänningar ända sedan hon var liten. Hon har hunnit köpa på sig ganska många genom åren.
– Jag har minst ett 50-tal, men tidigare
använde jag dem bara ibland och sedan blev
de hängande i garderoben.
När en kollega förra året la märke till att
Louice burit klänning varenda dag ett par
veckor i sträck, så utvecklades det till en utmaning, eftersom kollegan samtidigt inte
trodde att Louice skulle orka hålla stilen och
genomföra ett helt ”klänningsår”.
– Det blev ju också en chans för mig att
använda alla mina vackra klänningar och
även mina många skor. Jag är nästan lika
svag för skor som för klänningar.
Genomgående är klänningarna färgglada med intressanta mönster – en del är vintage, annat nytt – och en hel del är köpt på
nätet, även om Louice Cardell Löfving också
är förtjust i klänningar av lokala designers i
hemstaden Malmö.
I början av augusti var det första ”klänningsåret” till ända. Men Louice fortsätter
sin klänningsfrossa och lägger nu också ut
bilder på Instagram.
När LUM träffar henne har hon en turkos
klänning med mönster av rosa påfågelsfjädLUM nr 6 | 2015

rar. Den matchas av rosa ögonskugga, turkos örhängen och naglar i olika rosa nyanser.
Får man vara så här flärdfull på jobbet?
Och helt utan ideologisk överbyggnad, bara
för att det är kul?
Ja, tycker Louice och även kollegerna på
Kansli HT – där hon jobbar sedan fem år. Det
är spännande att se vad Louice har på sig
varje ny arbetsdag, tycker de. Även om hon
inte alltid har en splitter ny klänning eller kjol,
kombinerar hon det hon har på nya sätt. Flera har själva börjat ha klänning oftare.
Klänningarna är alltså humörhöjare på

arbetsplatsen, där Louice ”har sitt finger
i alla syltburkar”, som hon uttrycker det.
Hon arbetar tillsammans med Katarina
Bernhardsson med fakulteternas skriftserier, ansvarar för humanistiska och teologiska fakulteternas trycksaker – broschyrer, annonser, vykort etc – och håller i LU:s monter
på Bokmässan där hon också tar hand om
många praktiska detaljer kring forskarnas
medverkan.
Louice Cardell Löfving har bland annat
studerat litteratur och drama, förlags- och
bokmarknadskunskap och kulturadministration.

– Jag får utlopp för många olika intressen
och sidor hos mig själv i jobbet, säger hon.
Hon gillar att styra upp och projekt
leda och enligt kollegerna är hon en sådan
som får saker gjorda. Men hon är inte gärna frontfiguren i offentliga sammanhang.
Därmed inte sagt att hon är rädd för att stå
på scen: det gör hon ofta, som en av sångerskorna i coverbandet Festbandet, som uppträdde bland annat när det nya humanisthuset LUX invigdes förra året.
– Lika jobbigt som det är att prata för
många människor jag inte känner, lika lätt är
det att sjunga för dem, säger Louice.
BRITTA COLLBERG

Louice Cardell Löfving
Familj: Maken Patrik, hunden Lisa.
Arbete: Kommunikatör på Kansli HT
(Humaniora & Teologi).
Aktuell: Med Instagramkontot lislouice
där hon under hashtaggen #dagenslouice visar vilken klänning hon bär varje
dag ett år framåt.
På fritiden: Sångerska i coverbandet
Festbandet som spelar på allt från bröllop till raggarfester.
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forskning.
hjärtstopp, och har redan sju lungsjuka patienter på väntelistan, förklarar Sandra Lindstedt Ingemansson.
De tre andra mottagarna av Schyberg

medel är Anna Andersson från Laboratorie
medicin i Lund, Marcus Svensson-Frej från
EMV och Peter Jönsson från Fysikalisk kemi.
Anna Andersson är klinisk genetiker och
Årets fyra Schy forskar om barnleukemi, framför allt om
bergstipendia
barn med akut lymfatisk leukemi som har
ter, fr. v. Sandra
förändringar i en gen kallad MLL. Dessa barn
Lindstedt Inge
mansson, Peter har en dålig prognos, särskilt om sjukdomen
drabbar dem redan i spädbarnsåldern.
Jönsson, Anna
– Vi ska undersöka omkring 350 barn
Andersson och
Marcus Svens
med en förändring av MLL-genen, varav 90
son-Frej.
har spädbarnsleukemi. Målet är att hitta genetiska markörer som kan förbättra klassificeringen, så att man kan satsa extra på den
grupp som har sämst prognos. Vi ska också
i djurförsök studera gener och signaleringsvägar som skulle kunna utgöra mål för nya
behandlingar, säger hon.
Marcus Svensson-Frej forskar om infektioner med rundmaskar, något som drabbar
mer än en tredjedel av jordens befolkning
i framför allt de fattiga länderna. Det finns
effektiv behandling mot akut infektion, men
Sandra Lindstedt Ingemansson är en av
något immunologiskt skydd byggs inte upp
fyra LU-forskare som just fått anslag ur Peroch patienten infekteras därför ofta uppreEric och Ulla Schybergs stiftelse. Pengarna,
pade gånger av samma sorts parasit.
totalt över 1,3 miljoner kronor, delas ut av
Målet för Marcus Svensson-Frejs studier
Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.
är att öka kunskaperna om det adaptiva imMed dagens metoder har thoraxkirurmunförsvaret – det som inte är medfött utan
gerna bara sex timmar på sig innan en lungberoende av att immuncellerna lär sig identitransplantation måste vara klar. Det betyfiera olika angripare. En bättre förståelse för
der att donator och mottagare måste vara
de adaptiva immunreaktionerna kan ge möjgeografiskt nära varandra, vilket begränsar
lighet att utveckla nya behandlingar och efmöjligheterna.
fektiva vaccin mot bl.a. rundmaskinfektioner.
Nu har lundagruppen utvecklat nya sätt
Peter Jönsson hör hemma vid Naturveatt ta hand om donerade lungor. Lungorna
tenskapliga fakulteten, men hans forskning
syresätts till att börja med inuti den avlidna
ligger nära medicinens område. Den handpersonens kropp, varpå de tas ut och belar om hur molekyler växelverkar i ett cellhandlas med olika kemiska medel, och deras
membran. Samspelet mellan t.ex. proteiner
funktion undersöks. Den nya metodiken ger
på ytan av våra immunceller är avgörande
kirurgerna betydligt mer tid på sig. Den förför om immunförsvaret lyckas hålla oss frissta transplantationen med detta nya system
ka och fria från sjukdomar. Peter Jönsson har
kommer snart att göras.
byggt upp en särskild teknik för att studera
– Vi har fått etiskt tillstånd för att användetta samspel.
da lungorna från patienter som dött i akut
Ingel a Björck

Ny metod kan ger fler
lungor att transplantera
– ett av fyra projekt som fått Schyberg-anslag
medicin. Patienter med bl.a. svår
KOL, cystisk fribros, emfysem och
lungfibros är i stort behov av en
lungtransplantation, men antalet
donerade lungor från hjärndöda
personer räcker inte till. Många
patienter med allvarliga lungsjukdomar dör därför i transplantationskön.
Thoraxkirurgen Sandra Lindstedt
Ingemansson och hennes medarbetare har utvecklat ett sätt att ta
tillvara även lungorna från personer
som dött i akut hjärtstopp.

– Det finns bara omkring 120 hjärndöda donatorer i Sverige varje år, och fyra femte
delar av dem har lungor som inte duger att
transplanteras. Kan vi däremot använda donerade lungor från patienter som dött i akut
hjärtstopp, så får vi många tusen lungor att
transplantera, säger hon.
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Europeiskt lasersamarbete
får fortsatt EU-finansiering
Laserforskning. Europas främsta

laserlabb samordnas sedan ett
antal år i ett EU-finansierat nätverk,
Laserlab-Europe, som sedan 2012
koordineras av Claes-Göran Wahlström, professor i atomfysik vid LTH.
Nu får sammanslutningen efter
hård konkurrens inom EU:s nya
ramprogram för forskning och
innovation, Horizon 2020, och dess
utlysning för infrastruktur fortsatt
finansiering med 10 miljoner euro
fram till slutet av 2019.
Väldigt roligt, tycker Claes-Göran Wahlström som berättar att beslutet var långt
ifrån självklart.
– Men bland annat tack vare att många
inblandade forskare har berättat för EU vilken nytta de har av detta samarbete fick vi
förnyat förtroende, berättar Claes-Göran
Wahlström som fortsätter som koordinator
också för nästa period.
Totalt 33 ledande laserlaboratorier är
medlemmar, däribland Lunds Lasercentrum

som Claes-Göran Wahlström är föreståndare för. Samarbetet spänner från naturvetenskaplig grundforskning till tekniska och
medicinska tillämpningar.
Även externa användare från hela Europa kan använda labben, givet att deras
projektansökningar först passerat en vetenskaplig granskning. Inom Horizon 2020
kommer EU även att finansiera ett antal användare från resten av världen.
För Lunds universitets del har medlemskapet lett till många nya samarbeten av
hög klass.
– Besökare som kommer till Lunds Lasercentrum vill inte bara låna vår utrustning,
utan även få vår hjälp att genomföra de vetenskapliga projekt som de föreslagit, förklarar Claes-Göran Wahlström.
Förutom utmärkt forskning och utveckling har det europeiska lasersamarbetet lett
till många vänskapsbroar kors och tvärs i Europa.
– Det gör det extra stimulerande att få
koordinera denna verksamhet.
Kristina Lindgärde

Epidemiologisk databas ska inspirera till nya studier
Medicin. Man behöver inte uppfinna

hjulet i onödan: finns det värdefulla
forskningsdata kan de gärna återanvändas. Det är en av tankarna
bakom SME, Skånes Metadatabas
för Epidemiologi. Det är en katalog
över epidemiologiska studier som
genomförts i södra sjukvårdsregionen från 40-talet och framåt.
Uppgifterna i databasen kan användas för
att inspirera till nya studier. Det redan insamlade materialet kan också återanvändas för
att besvara nya forskningsfrågor.
Just vid LU och i Skåne har många stora epidemiologiska undersökningar gjorts,
och andra pågår idag. Metadatabasen inneLUM nr 6 | 2015

håller uppgifter om mer än 680.000 studiedeltagare, samt prover på bl.a. blod, urin
och tumörvävnad från ungefär en tredjedel
av deltagarna. Den omfattar för närvarande
50 studier, men ska löpande uppdateras när
fler studier tillkommer.
Studierna i metadatabasen täcker olika
områden, t.ex. äldres hälsa, sambandet mellan kost och cancer, och drogvanor bland
skånska skolelever. Några är inriktade på särskilda sjukdomar, som diabetes och cancer,
medan åter andra är inriktade på hälsan hos
yrkesgrupper som frisörer och vårdpersonal.
Mer information om metadatabasen
finns på www.med.lu.se/bbmri/the_scania_metadatabase_for_epidemiology.
Ingel a Björck

Elektronstrålen
testskjuts nu
i stora MAX IV-ringen
MAX IV. Acceleratorgruppen på MAX
IV-laboratoriet har för första gången
kunnat leda elektronstrålen hela
vägen runt den stora 3 GeV-ringen.
Installationen av lagringsringen
startade för ett år sedan och driftsätt
ningen har nu pågått i några veckor.
Arbetet engagerar många forskare
och tekniker ansvariga för bland annat
kontrollsystem, upplinjering, radio
frekvens och strålskydd.
– Driftsättningen har gått smidigt,
det är trots allt 140 magnetblock, med
mer än 1400 individuella magneter,
som ska finjusteras så att elektron
strålen kan ledas runt ringen, berättar
Pedro Fernandes Tavares, projekt
ledare för lagringsringarna.
Arbetet fortsätter nu enligt tid
planen, bland annat med att slut
föra och finjustera alla installationer.
Invigningen av MAX IV sker den 21
juni 2016, den ljusaste dagen på året,
för att inviga det skarpaste ljuset i
världen.

LU:s holdingbolag
investerar
i mobilteknologi
innovation. Som första externa in
vesterare går universitetets holding
bolag LU Innovation System, Luis, in
som minoritetsägare i mobilteknolo
giföretaget Mistbase. Lundaföretaget
utvecklar en delkomponent för trådlös
kommunikation mellan uppkopplade
enheter s.k. ”smarta prylar”.
Michal Stala är VD i Mistbase och
sedan tre år tillbaka doktorand på LTH
inom elektro- och informationsteknik.
Linus Wiebe är innovationsdirektör
vid Lunds universitet och styrelseord
förande i Mistbase. Han ser en stor
potential i investeringen.
– Teknologin i Mistbase har en
global potential och bolaget kan
dessutom bidra till att öka syssel
sättningen bland mobilteknikbolag i
Lund, säger han.
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Har man som akademiker ett större eget ansvar än andra för att
göra gott i världen? Och hur långt ska man sträcka sig för att nå ut
med sin forskning?
LUM har träffat en lärare, en student och en forskare – alla med
ett socialt patos och engagemang för global rättvisa.
”Med akademin i ryggen blir dörrarna till hjälpande samarbeten
lättare att öppna”, tycker läraren Leif Bjellin. ”Aktivism och akademi hör ihop”, tycker studenten Johannes Witkowsky-Bengtsson.
Och statsvetaren Umut Ozkirimli är angelägen om att nå ut med
sin forskning och bloggar om mänskliga rättigheter, kurder och
nationalism – trots ständiga dödshot.

Durbar Square i Kat
mandu i Nepal efter
jordbävningen den 25
april i år. Leif Bjellin
har organiserat insam
lingar för att hjälpa
jordbävningsoffren.
foto: think4 photo /
shutterstock

Akademiker
som griper in
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Hjälper jordbävningsoffer i Nepal
– Mitt första projekt gick ut på att
ge fattiga familjer i Thailand möjlighet att låta sina barn gå i skolan.
Jag och en student hjälpte till att
sätta igång kycklingfarmar på skolorna som barnen skötte. Sen sålde
de äggen på marknader och tjänade
in skolavgiften.
Det berättar Leif Bjellin, numera pensionerad från LU, men fortfarande lärare då och
då på Biologiska institutionen. Forskning är
dock något han rätt tidigt prioriterade bort
i sin karriär.
– Det är alltid undervisningen och studenterna som varit grejen för mig. Och jag
har faktiskt varit handledare åt flera doktorander och hjälpt dem till disputation trots
att jag aldrig själv kom så långt.
Istället har Leif Bjellin ägnat mycket tid åt

sitt fackliga intresse som resulterade i flera
informationsresor till tredje världen, stödda
av bl.a. SIDA på 80-talet. Han var ute på fabriker och pratade och hade kontakt med
fackföreningar, långt innan de blev tillåtna.
Inte minst i Nepal – landet som förenar hans
intresse för natur, kultur och äventyr och där
han även har ett hus (nu delvis raserat av
jordbävningen i våras) och dit han arrangerar vandringsresor. Sedan 1990 är fackföreningar tillåtna i Nepal, men intresset för
landets utveckling fortsätter och går vidare
genom Leif Bjellins dotter som är gift med
en nepales som är ombud för den danska
motsvarigheten till LO/TCO:s biståndsfond.
– Tack vare min svärsons kontaktnät kom
pengar och hjälpsändningar snabbt fram
utan mellanhänder i april vid jordbävningen, berättar Leif Bjellin som själv var där och
upplevde hur marken bokstavligen rämnade
under hans fötter.
– Förfärligt – man tappar balansen och
faller omkull – och bilar körde in i husväggar som på många ställen rasade. Det var en
mycket skrämmande upplevelse.,
Behovet av hjälp är fortfarande enormt
LUM nr 6 | 2015

– åtta miljoner människor bor i skjul under
bast- eller plåttak. Hela familjen Bjellin ägnar
sig åt olika slags insamlingar till jordbävningens offer i Nepal. Till exempel via temadagar
om Nepal på restaurangerna Moroten & Piskan, Stamstället och Café LUX som Leifs bonusdöttrar Åsa och Ida driver. I insamlingsarbetet kommer kanaler som facebook och
andra sociala medier väl till pass. Det stora
efterskalvet som kom i början av maj drabbade den by som ligger i början av den stora
vandringsvägen upp till Mount Everest där
också Leif Bjellin har sitt lilla hus. Han har inte
varit där sedan det hände – men är på väg nu.
– Jag vet att många av husen där rasat
ihop totalt och det är typiskt att just de fattigaste familjerna har drabbats värst. Mitt
hus är ganska illa åtgånget men det finns
goda möjligheter att renovera, säger han.
Tack vare Leif Bjellins kontaktnät – inte
bara i Nepal – har han kunnat hjälpa studenter med intresse för utvecklingsländerna till praktik på universitet i andra delar av
världen.
– Jag har många gånger gått förbi de
väletablerade universiteten där det funnits
utbytesavtal och hittat mer udda universitet
till mina studenter, berättar han.
Under årens lopp har han inte bara hjälpt
sina egna studenter att komma ut i världen
utan även studenter från LTH som velat studera exempelvis solenergi och flera också
från de samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteterna.
Att medvetandegöra sina studenter om

utvecklingsländerna och ge det perspektivet i sin undervisning har lämpat sig väl för
Leif Bjellins ämne – zoofysiologi. Inom exempelvis farmakologin har det varit möjligt
att ta upp läkemedelshanteringen, problemet med dyra mediciner för en fattig befolkning, liksom skillnader i sjukdomspanorama
mellan länderna.
Nu är hans gamla ämne inte så stort längre. Det flyttade från Zoologen 1968 till egen
institutionsbyggnad men upphörde 2002

Leif Bjellin har länge arbetat som lärare i zoo
fysiologi, och hjälper gärna sina studenter till
utbyten i utvecklingsländer.

då det gick in under Biologiska institutionen. Leif Bjellin är engagerad i att skriva zoofysiologens historia, ett ämne som i mångt
och mycket följt läkemedelsindustrins uppgång och fall.
– Ämnet var på topp under 80-talet då
vi hade fullt med studenter på alla kurser,
många industridoktorer och ett mycket gott
samarbete med inte bara den svenska utan
även den danska läkemedelsindustrin.
Det blir en intressant historia att skriva
tror Leif Bjellin som tillsammans med andra
emiriti samlat på sig en hel del material.
– Men just nu är arbetet lite lågintensivt.
Nu är det Nepal som gäller!
Text: Maria Lindh
foto: Gunnar Menander
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– Aktivism och akademi hör ihop
Vad spelar det för roll om du har
många högskolepoäng om du inte
använder dem till att göra världen
lite bättre? Aktivism och akademi
hör ihop enligt studenten Johannes
Witkowsky-Bengtsson.
– Som barn drömde jag om att kämpa sida
vid sida med Apacheindianerna, säger Johannes lite skämtsamt och skrattar. Nu läser
han teologi och sociologi, och har nyss kommit tillbaka från en SIDA-praktik i Sydamerika, utsänd av Svenska kyrkan och Växjö stift.
– Det behövs människor som står på en
vetenskaplig grund som kan ta ett steg tillbaka och iaktta spänningar och konflikter.
Personligen vill jag inte bara analysera samhällets orättvisor, utan också vara med och
bekämpa dem.
Det är fjärde gången Johannes besöker
Centralamerika och under sina resor har han
fått uppleva fattigdom och förtryck på nära
håll. Som 17-åring besökte han två präster
och följde med dem på deras sociala arbete

i de fattiga stadsdelarna i San José i Costa Rica. Han återvände till Costa Rica som
19-åring och organiserade breakdansgrupper och startade breakdansklasser i huvudstadens utsatta områden. Syftet med projektet var att skapa en meningsfull fritid och
ett sätt att uttrycka sig för unga människor.
– Det dansades redan breakdans när jag
kom, men jag hjälpte till att ordna lokaler,
musik, möjligheter till att undervisa. Det
kändes kul när jag
flera år senare kom
tillbaka och upptäckte att det vi
tillsammans byggt
upp fortfarande
levde.
När han åkte
iväg på SIDA-praktik var syftet att lära sig
förstå migration i Sydamerika. Han skrev en
lista på saker han ville göra under praktiken
utöver de dagliga arbetsuppgifterna. På listan stod bland annat att ta sig in på Chiquitas plantage för att se med egna ögon hur

arbetarna har det. Det lyckades tack vare
kompisar som smugglade in honom.
– Min vän Cesar som jobbade där sa
’”Det sägs att man blir steril av besprutningen…” jag undrade vad han tänkte om det,
han ryckte bara på axlarna och sa ”Vad kan
jag tänka?”, berättar Johannes.
Under sin praktik fick Johannes möjlig-

het att träffa Raúl Mijango, en f.d. gerilla
ledare som arbetar med
att mäkla fred mellan rivaliserande gäng
i El Salvador. Raúl Mijango berättade om
deras enkla men mycket framgångrika metod
för att minska våldet.
Genom att skapa utrymme för samtal mellan gängen sjönk antalet mord i landet drastiskt. Men detta blottade också de ekonomiska intressen som tjänar på att konflikten
upprätthålls.
– Säkerhetsindustrin har blivit en av de
mest lukrativa affärsverksamheterna i Centralamerika. För att förstå varför människor
migrerar måste man också förstå våldet och
vem som tjänar på att det fortsätter.

”Personligen vill jag inte
bara analysera samhällets
orättvisor, utan också vara
med och bekämpa dem.”

Tillbaka i Sverige funderar Johannes Wit-

Teologi- och sociologistudenten Johannes Witkowsky-Bengtsson vill kunna använda sina
universitetsförvärvade kunskaper ute i samhället, och inte fastna i den akademiska bubblan.
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kowsky-Bengtsson på om han ska bli präst
eller inte. Han vill gärna verka både i Sverige
och i Sydamerika om det är möjligt, även här
hemma finns det fattigdom och förtryck,
som ofta kommer i spåren efter migration.
– Jag vill kunna använda kunskapen som
högskolepoängen ger ute i samhället, inte
fastna i den akademiska bubblan.
Han menar att de ekonomiska intressen
som fortsätter att splittra Costa Rica, Centralamerika, ja hela världen, föddes i Europa.
– Vad jag bär med mig hem från min
praktik är väldigt konkreta erfarenheter
från lutherska kyrkor som aktivt arbetar mot
dessa ekonomiska intressen, och för dess
offer. Frågan jag nu efteråt ställer mig är:
hur ska jag bäst förvalta mitt pund?
text& foto: Jenny Loftrup
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”Det är en sak med
yttrandefrihet, en annan
att svartmåla och sprida
lögner som får dödshot
som konsekvens.”

Alla gillar inte att Umut Ozkirimli som akademiker tar del av det offentliga samtalet om ut
vecklingen i Turkiet.

– Man försöker lägga
munkavle på mig
Kurder, mänskliga rättigheter, nationalism och demokrati är känsliga ämnen. Åtminstone i dagens
Turkiet.
När statsvetaren Umut Ozkirimli
gör sin tredje uppgift, det vill säga
medverkar i samhällsdebatten, blir
han hotad till livet. Just nu är hoten
uppe i tio om dagen.
Umut Ozkirimli, statsvetare från Turkiet med
mänskliga rättigheter, kurder och nationalism som specialområde, är sedan två år tillbaka gästforskare vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet. Sedan
protester mot auktoritärt styre tog fart år
2013 på Gezitorget i Istanbul har han, som
akademiker, velat ta en mer aktiv del i det
offentliga samtalet. Han har en blogg med
LUM nr 6 | 2015

19.000 följare på Twitter, skriver debattinlägg i Huffington Post, på Opendemocracy
och Al Jazeeras webb, och han intervjuas
ofta i svensk media om utvecklingen i Turkiet. Med andra ord, han tar universitetets
tredje uppgift på allvar och deltar aktivt i
samhällsdebatten.
– Jag är inte knuten till något parti och
inte eller någon annan politisk eller religiös
rörelse, säger han och berättar att han trots
detta blir stämplad som såväl PKK-anhängare eller som islamist tillhörande de numer
landsförvisade gulenisterna.
Umut Ozkirimli har under sommaren blivit hotad och terroristanklagad dagligen
via mail och via sociala medier. På anonyma
Twitterkontot Wake Up Attack, med 50.000
följare, har han blivit anklagad för att tillhöra
PKK, den kurdiska gerillan.

– Det är en sak med yttrandefrihet, en
annan att svartmåla och sprida lögner som
får dödshot som konsekvens, säger han.
Han känner sig inte rädd i Sverige även
om de som hotar honom säger att de ska
söka upp honom här. Men i Turkiet kan
en terroristanklagelse få ödesdigra konsekvenser. Enligt Umut Ozkirimli brukar ryktesspridningar i sociala medier ganska snart
bli en sanning i traditionella medier för att
därefter få fysiska konsekvenser med exempelvis arrestering som följd.
– Jag hade inte kunnat verka i Turkiet,
säger han och berättar om såväl akademiker som journalister som förlorat sina jobb
för att ha uttryckt fel åsikter i den offentliga debatten.
För att minska hoten mot sin person har

Umut Ozkirimli, utan framgång, kontaktat
Twitter för att få reda på vilka personer som
ligger bakom de konton som har bidragit till
hot och ryktesspridning. Han har också varit i kontakt med ett universitet dit han tror
sig ha kunnat spåra en av sina antagonister. Även detta utan framgång än så länge.
I samband med dödshoten tycker han att
han har fått gott stöd av Lunds universitets
säkerhetspersonal.
– Det tycker att jag kan fortsätta vara aktiv i debatten, men inte gå i direkt polemik
med dem som hotar mig, säger Umut Ozkirimli. De råder mig också att inte exponera
mig i onödan, men jag ville ändå berätta
om min situation i LUM eftersom det handlar om att man försöker lägga munkavle på
mig som akademiker.
text & foto: ulrik a oredsson
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utbildning.

Kvinnan bakom betygshandboken, Johanna Bergqvist, med chefen för CED, Åsa LindbergSand, och Sanimir Resic, prodekan för humaniora och teologi.

Praxis vid betygssättning
samlas i handbok
Betyg. Nya generationer studen-

ter ställer nya krav på sina lärare.
Klagomål på betyg är något som
varje lärare måste vara beredd på
efter en kurs. Ett LU-projekt som tar
avstamp i lärarnas kunskap lanserar
nu en handbok för hur man skriver
bra betygskriterier.
Det har varit många olika bud när det gäller
examination de senaste 15 åren, men trots
det har inte så mycket förändrats i praktiken.
Men projektet vid LU har tagit avstamp i lärarnas vardag och kunskap om bedömning,
och kanske kommer det att leda till att studenterna kan använda betygskriterierna för
att lära sig bättre.
– Lärarnas stora kunskap och bedömningspraxis är central. Men ibland är det
tyst kunskap och vi har velat vara ett stöd
när det gäller att sätta den på pränt, så att
den blir synlig för studenterna. Handboken
kommer inifrån lärarnas värld, den är inte
ett påbud ovanifrån, betonar Johanna Berg30

qvist, historisk arkeolog och pedagogisk utvecklare vid CED.
Dagens studenter är från grundskolan
vana att diskutera sina betyg i detalj – innan de är satta. När de sedan kommer till
universitetet är det inte ens säkert att det
finns skriftliga betygskriterier. Otydligheten
leder till att studenter uppfattar sina betyg
som orättvisa och klagar, med merarbete för
lärarna som resultat.
2014 startade Humanistiska och teologis-

ka fakulteterna ett projekt som ska leda till
att det 2017 finns betygskriterier till alla ca
1.400 delkurser som finns vid fakulteten.
Men projektet sträcker sig utanför HT, och
de workshops som kommer bedrivas fram
till 2017 är öppna för alla pedagoger vid
LU. En viktig del av projektet är den handbok som nu lanseras: ”Handbok för bättre
betygskriterier” – praxis på pränt som förhoppningsvis kommer att användas av lärare vid hela universitetet.
– Bra kriterier, som är detaljerade och

specifika, kan ha en mycket positiv effekt
på studentens lärande. Men det räcker inte
att skriva dem, utan man måste kommunicera kriterierna under kursens gång och påtala när man tränar olika lärandemål, säger
Johanna Bergqvist som har skrivit den vetenskapligt underbyggda handboken.
På studenternas rättighetslista handlar
en punkt om betygskriterier. Från kursstart
vill studenterna veta vad de bedöms utifrån,
för att öka rättsäkerheten och minska subjektiviteten.
– Den som är ny i ämnet eller kommer
från ett studieovant hem ska också kunna
förstå vad som krävs för olika betyg. Det går
inte att lära av sina misstag annars, säger
Sara Santesson, studierektor vid Institutionen för kommunikation och medier och en
i projektgruppen.
Förutom handboken har projektet inne-

hållit fullsatta workshops i konsten att formulera bra betygskriterier. Intresset har varit stort bland lärarna, eftersom man till viss
del ”gör jobbet”, alltså skriver sina egna betygskriterier, under workshopen. Till hösten
hålls fler workshops som är öppna för hela
universitetet.
– Det är svårt att förklara skillnaden mellan G och VG, där behöver jag skärpa kriterierna. Salstentor är lättare att förklara än hur
man bedömer muntliga tentor och uppsatser, säger Marina Andersson, lärare i ryska
som deltagit i en av workshopparna.
Att konkretisera skillnaden i mitten av
betygsskalan är ofta knepigt.
– De flesta lärare tycker betygssättning är
den sämsta delen av jobbet, men samtidigt
vet vi att studenterna är oerhört uppmärksamma just när vi talar om betygssättning.
Så betygssättning är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg, säger Sara Santesson.
Text & foto: Jenny Loftrup
fotnot: Projektet Betygskriterier vid HT fi
nansieras delvis centralt av Utbildnings
nämnden. I höst hålls nya workshoppar i
konsten att skriva betygskriterier den 19 nov
och 2 dec som är öppna för alla lärare vid LU.
Mer info: http://projekt.ht.lu.se/betygskrite
rier-vid-ht/
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Sommarskola i acceleratorteknik
lockade studenter från hela världen
acceleratorteknik. En introduktion
till ett mycket spännande teknikområde!
Så beskriver Anders Karlsson
tanken bakom den sommarskola i
acceleratorteknik som hölls för ett
40-tal studenter i slutet av augusti.

Anders Karlsson som är professor i elektromagnetisk fältteori vid LTH, drog igång kursen som pågick under sju dagar, tillsammans
med forskare Christine Darve från ESS och
professor Sverker Werin från MAX IV.
– En del av de här studenterna kommer
säkert att utveckla nästa generations acceleratorer, säger Anders Karlsson.
Studenterna kom både från Sverige
och andra håll i världen och fick lära sig hur
man accelererar protoner och elektroner till
svindlade höga hastigheter – elektronerna
till 99.9999985 procent av ljusets hastighet!
Protonerna till ”bara” 96,2 procent.
Och ja, det är de partiklar som snart ska
accelereras i ESS och MAX IV som stod i
fokus.
Liksom många andra anser Anders Karlsson att ESS och MAX IV är en jättechans för
Lunds universitet.
– Utöver att anläggningarna blir en mylla för spetsforskning inom bland annat biomedicin och materialteknik, ger de universitetet en möjlighet att bli världsledande på
acceleratorteknik, anser Anders Karlsson.
Ämnet är långt ifrån ett enkelt ingenjörs-

De partiklar som snart ska accelereras i ESS och MAX IV som stod i fokus på sommarskolan.

jobb, menar kursledarna. I exempelvis Max
IV far elektronerna runt i en 528 meter lång
ring där de avverkar 570.000 varv varje sekund, något som ställer krav på extremt hög
precision i de magneter som styr elektronerna. Avvikelsen får max vara några tusendels
millimeter.
sommarskolan planeras en
MOOC (Massive Open Online Course) och
ett samarbete med Cern inom acceleratorutbildning.
– Christine Darve har goda kontakter på
Cern och jobbar hårt för att vår utbildningsverksamhet ska bli ett komplement till Cerns
utbildningar i acceleratorteknik. Det ser lovande ut, säger Anders Karlsson.
Efter

Kristina Lindgärde

Röster om utbildningen:
”Jag fick tips av en kompis som stude
rade i Lund om vad som pågick runt ESS
och Max IV. Då fick jag också veta att
sommarskolan planerades, sökte och
kom med. Det är extremt spännande
att få inblick i uppförandet av riktiga
anläggningar i världsklass”
Jennifer Walsh, Harvard College, USA
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”Vi blev tipsade av vår handledare i
Melbourne som tidigare gjorde sin
postdoc här. Acceleratorteknik blir
med största säkerhet något vi kommer
jobba med i framtiden.”
Paul Giansiracusa och Thomas Lucas,
University of Melbourne, Australien

sommarskolan
Arrangörerna – Institutionen för elek
tro- och informationsteknik, ESS och
MAX IV – har fått tre miljoner kronor
i bidrag för att köra sommarskolan
”Fundamentals on Accelerator Phy
sics” samt för att utveckla en MOOC
(Massive Open Online Course). Kursen
drivs av Nordic Particle Accelerator
School (NPAS) som är ett europeiskt
samverkansprojekt mellan ESS, MAX
IV och universiteten i Lund, Uppsala,
Århus, Oslo och Jyväskylää.

acceleratorteknikforskning
De senaste åren har Anders Karlsson
institution, elektro- och informa
tionsteknik, vinnlagt sig om att stärka
forskningen inom acceleratorteknik.
Kollegan Anders J Johansson leder
en grupp som utvecklar styrsystemet
för de radiovågor som accelererar
protonerna i ESS. Anders Karlsson har
tre doktorander som finansieras av ESS
och Max IV. Tillsammans med Johan
Helsing, professor i matematik och ex
pert på numeriska metoder, utvecklar
han nya numeriska metoder som kan
lösa ekvationerna för de radiovågor
som används i acceleratorer.
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boken.
redaktör: ulrika oredsson

RED ISAK HAMMAR OCH ULF ZANDER

Svärd, sandaler och skandaler
(Studentlitteratur)

Nina Gren, forskare vid
Centrum för Mellanösternstudier

Hur påverkades livet
i lägret av intifadan?
– Jag bodde hos en familj och gjorde
fältstudier i ett palestinskt flykting
läger i samband med den andra
intifadan i början av 2000-talet. Tre
saker stack ut när det gällde hur
intifadan förändrade vardagen:
Flyktingarna gjorde allt för att livet,
trots våld och osäkerhet, skulle vara
så normalt som möjligt. Barnen gick
i skolan, man fortsatte pendla till
jobbet och träffa vänner på kvällar.
Man försökte också upprätthålla en
social kontinuitet mitt i allt tumult.
Försörjningsfrågor var viktiga och
man försökte ge de unga männen
ekonomiska möjligheter
att gifta sig. Stort fokus
lades även på moraliska
frågor och på att visa
att man var moraliskt
överlägsen sina politiska
motståndare. Den pa
lestinska gästfriheten
lyftes fram och att
palestinier till tar hand
om sina gamla och inte
sätter dem på hem etc.

NINA GREN

Occupied Lives. Maintaining
Integrity in a Palestinian Refugee
Camp in the West Bank.

(The American University
in Cairo Press)
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Antiken har alltid lockat filmmakare. Men hur har epoken skildrats
i olika tider? Det är ofta inte historieskrivning eller litteratur om antiken som har bestämt hur perioden framställts i film. Till exempel
har scenografi och kläder bidragit till att prägla föreställningar om
antiken. Epoken har även använts i politiska och ideologiska syften. Exempelvis har omtolkningar gjorts av Noa, Leonidas, Scipio
Africanus och kung Arthur med syfte att fylla dagspolitiska behov
i fascismens Italien, efterkrigstidens USA eller det unga 2000-talets Storbritannien.

KERSTIN BARUP, Mats Edström, Kurt Johansson

Sten i detalj – byggnader
(Studentlitteratur)
Boken ingår i en trilogi om stenarkitektur och ges ut i samarbete
med Stenindustrins forskningsinstitut och Göinge Utbildningscenter. Foton varvas med korta textavsnitt om nordisk användning av
sten i såväl historisk som samtida arkitektur. Boken är en lättillgänglig exempelsamling, som kan tjäna som inspiration för arkitekter
och byggare i det dagliga arbetet.

MATS ALVESSON, ANNA JONSSON MFL

När ledarskapet krackelerar.
Insikter från den inte så lätta praktiken

(Studentlitteratur)
Det är skillnad mellan praktik och teori. Boken inleds med en genomgång av gängse teorimodeller för ledarskap. Därefter visar författarna i fem studier av ledare i olika typer av organisationer hur
chefer ibland hamnar ”fel” i sina roller visavi de ”skolor” och den
tradition de säger sig vilja företräda. Man visar också hur coachande ledarskap hamnar i konflikt med verkligheten då det ställs inför
hotet om nedskärningar.

RED. NORMA MONTESINO OCH ERICA RIGHARD

Socialt arbete och migration
(Gleerups)
Tio nordiska forskare skriver om det sociala arbetets ändrade villkor i en alltmer globaliserad värld. Socialt arbete och migration blir
belyst ur såväl historiska som socialpolitiska dimensioner. Begrepp
som empowerment och normalisering är viktiga i förståelse av socialt arbete och migration, menar författarna. Ett kapitel behandlar normalisering i ett nyliberalt ljus och beskriver hur socialpolitiken alltmer förflyttar ansvaret till individen. Boken kan ses som ett
bidrag till en diskussion om det sociala arbetets utmaningar som
möjligheter.
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gästtyckaren.
God utbildning är en demokratisk rättighet; att skapa ett fritt
och tillgängligt universitet borde ligga i allas intresse, skriver
Henrietta Flodell, lundastudent och ny ordförande för Akademikerförbundet SSR:s Studentråd.

Frågan om undervisningskvalitet
försvinner i ett åsiktsvaccum

P

recis som allas lika rätt till vård, skola och
jobb, är det fria universitetet en grundpelare i den svenska demokratin. Det är ett påstående som ingen höjer på ögonbrynen
åt, snarare skulle nog de flesta politiker i landet instämma. Enligt tidskriften The Economists demokratiindex rankas Sverige som det näst mest demokratiska landet i världen. Och ja, vi
är bra på demokrati. Frågan är
bara om vi inte blir lite hemmablinda ibland. För även om alla
blivande studenter i Sverige har
möjlighet att välja sin utbildning, så har inte alla en lika god
utbildning.

Men visst finns det möjlighet att väcka opinionen! I Akademikerförbundet SSR:s Studentråd lyfter
vi mångfaldsperspektivet och vikten av att bredda
tillgängligheten på universiteten. Resursfördelningen till universitetens olika fakulteter är också ytterst
ojämn, och speglar inte arbetsmarknadens behov.

Tanken om ett fritt och för alla tillgängligt universi-

eller stöd hemifrån.
Det moderna universitetet är i högsta grad en demokratisk angelägenhet. Som mina klasskamrater
och vänner ofta säger: Det finns fler sätt att undervisa på än vid en whiteboardtavla och en föreläsningssal.

Vi driver kravet på ökad un-

”Det finns fler sätt att
undervisa på än vid
en whiteboardtavla
och en föreläsningssal.”

tet borde genomsyra alla aspekter av undervisningen.
Det sker inte idag.
Varför?
Problemet är just att ingen höjer på ögonbrynen,
och man vinner inga politiska poäng på att tycka
som alla andra. Det utgör heller ingen vidare grund
för klickvänliga nyhetsrubriker. Lunds universitets
rektor Torbjörn von Schantz reflekterade i sin blogg
över det faktum att trots att Visby under Almedalsveckan kryllade av politiker, så gapade stolarna tomma under seminariet ”Tänk om högskolan tvingas
effektivisera bort undervisningen?”. I ett åsiktsvakuum försvinner frågan om kvaliteten på den akademiska undervisningen. Dödläget som råder i debatten är ett Moment 22.
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dervisningstid vid de samhällsvetenskapliga utbildningarna,
vilken är markant mindre än vid
naturvetenskapliga eller tekniska. När institutionerna tvingas
ställa orimligt höga krav på egen
inlärning, missgynnas studenter
som inte har med sig studievana

Det flödar av kreativa och nyskapande idéer om un-

dervisning. De traskar över Lundagård just nu. Det som
saknas är att någon politiker går på det där Almedalsseminariet om den hotade undervisningen – att de står
där på grusplanen och lyssnar.
Henriet ta Flodell
pol mag-student på tredje året
samt ny ordför ande
i SSR:s Studentr åd
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insändare.
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För mycket om forskning i LUM
LUM. Mitt bestämda intryck är att LUM efterhand kommit att domineras alltmera av
forskningsreportage.
Via sökning i “Alla LUMs webbsidor”
ger “Forskning” 900 träffar, medan t.ex.
“Grundutbildning” bara ger 129 stycken
och “Avancerad utbildning” 116 stycken.
Det finns 3.200 forskare på Lunds universitet och forskning är givetvis både lärorikt
och fascinerande att ta del av, men en personaltidning måste ändå belysa all verksamhet inom organisationen. Den måste kunna
angå alla kategorier av anställda.
Exempelvis omfattar

utbildningen på
grundnivå och avancerad nivå 280 program
och 2.200 kurser med 42.000 studerande,
bedrivs vid åtta fakulteter med sjuttio institutioner, men belyses alldeles för sällan. Vad
anser lärarna om institutionens utbildningar
och olika prioriteringar? Vad säger studenterna? Vilka undervisningsmetoder används
och hur utvärderas dessa? Vad gör och vad
tycker övriga personalgrupper på institutionerna? Vilka planer finns framåt? Vilken ser-

vice kan de få av förvaltningens olika avdelningar, av biblioteken, och hur fungerar
detta? Vilka samarbeten finns mellan olika
personalgrupper på LU och motsvarigheten
på andra universitet och högskolor?
Nog finns här gott om viktiga frågor för

en personaltidning att belysa; både för
att sprida tips och kunskap om varandra,
men också för att hålla ihop organisationen, känna samhörighet och dra åt samma LU-håll.
LUMs upplaga är 14.000 ex. varav hälften till anställda och hälften externt. Är det
då fortfarande tänkt att vara en personaltidning främst för interna LU-frågor? “... LUMs
huvudsakliga syfte är att i artiklar och reportage skildra universitetets pågående utbildning och forskning, liksom stödverksamheten bakom den” (från LUMs hemsida).
Eller fortsätter trenden att främst

vara en marknadsföringskanal utåt av olika forskningsresultat? “... att visa externa
forskningsfinansiärer hur deras anslag ut-

Åke Heed tycker att det skrivs för mycket
om forskning i LUM.

nyttjas och vilka resultat som uppnås” (från
LUM:s hemsida).
Jag tror faktiskt uppdraget behöver förtydligas.
Åke Heed
f.d. allmän studievägledare LU

Redaktören svarar:

– Ambitionen är att hålla en god balans
LUM. Tack Åke Heed för att du håller
ett öga på LUM.
Vi är medvetna om att det i vissa
nummer blir mycket, kanske alltför
mycket, forskning – inte minst då vi
satsar på stora teman. Ambitionen är
annars att hålla en god balans mellan
utbildning, forskning och stödverksam
heten. Vi lyckas inte alltid med det. En
anledning är att majoriteten av LUM:s
skribenter finns ute på fakulteterna
med uppdraget att sprida sin fakultets
forskning i olika kanaler av vilka LUM är
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en. Och vi vet genom läsarundersökning
ar att forskningsreportagen är uppskat
tade bland LU-anställda – vilket dock inte
är en ursäkt för att låta dem slå ut andra
områden och viktiga frågor av den karak
tär du tar upp.
Men på din direkta fråga om LUM är
tänkt att vara en personaltidning främst
för interna LU-frågor, är svaret nej. Vi är
en universitetstidning med personalen
som vår främsta målgrupp med huvud
syftet att i artiklar och reportage skildra
universitetets pågående utbildning och

forskning, liksom stödverksamheten
bakom den (precis som du citerar från
vår hemsida). Vi har tagit fasta på en
kommentar i en av våra läsarundersök
ningar ”LUM förstorar min arbetsplats
och sätter mitt arbete i ett större sam
manhang”. Det är precis så vi vill att LUM
ska fungera.
Jag lovar i alla fall att vi ska anstränga
oss ytterligare för en bättre balans mel
lan våra olika verksamheter.

												

Maria Lindh
Redaktör, LUM

LUM nr 6 | 2015

på jobbet.
Ravensbrück-kampanj
uppmärksammas
av USA:s kongress
Fundraising. I samband med två

event för nära 400 inbjudna gäster i Los Angeles och Sarasota i
juni, uppmärksammades Lunds
universitets och Lund University
Foundations donationsarbete i
USA med anledning av de satsningar som görs för att rädda
Ravensbrück-arkivet på Universitetsbiblioteket i Lund.
Medverkade vid eventen gjorde bland
andra Eva Katz-Brettler, överlevare
från Ravensbrück-lägret och docent
Håkan Håkansson från Universitets
biblioteket i Lund. Gästerna fick lyssna
till levande berättelser om lägret
och vikten av att ge de kvinnor och
barn som spärrades in där sina röster
tillbaka.
På plats fanns en representant
för kongressledamot Ted Lieu som
överlämnade ett officiellt erkännande
från den amerikanska kongressen för
arbetet med Ravensbrück-arkivet.
Erkännandet infördes i kongressens
officiella protokoll den 26 juni, 2015.
Dessutom överräcktes två of
ficiella certifikat som uppskattning
för Ravensbrück-satsningarna, bland
annat från Kaliforniens senat och
församling som representerar 38,8
miljoner invånare samt ett från Los
Angeles län, undertecknat av samtliga
valda representanter.
Läs mer om hur du kan hjälpa till
att stödja projektet: http://donations
kampanj.lu.se/projekt/universitetsbib
lioteket

Osc ar Heimburg

Fotnot. Ravensbrück, norr om Berlin, var
ett koncentrationsläger för främst kvin
nor och barn. Mellan 1939 och 1945 pas
serade fler än 130.000 fångar genom
lägret. Många dog. Berättelser om fång
arnas liv och lidande har bevarats för ef
tervärlden i det så kallade Ravensbrückarkivet på Universitetsbiblioteket vid
Lunds universitet. För att bevaras för ef
tervärlden måste samlingen digitaliseras.
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Sjunger sig pigga
på lunchen
friskvård. Sjunga istället för gympa
på friskvårdstimmen? På den
universitetsgemensamma förvaltningen har två anställda startat en
kör för sina kollegor. Här sjungs det
för fulla muggar på lunchen, och
det krävs ingen sångvana.

– En chef sa att det märks direkt när personalen har varit på kören, då är de glada när
de kommer tillbaka och nynnar i korridoren.
Vi ser på folk att de har fyllt på batterierna
när de går härifrån.
Det finns forskning som visar att körsång
frisätter oxytocin och andra må bra-hormoner. Initiativtagarna Anna Sjösten och Elisabet Ekenstam uppmuntrar alla sina kollegor att komma och många som inte ”kan”
sjunga har vågat sig hit.
– Många har inte sjungit sen musiklektionerna i skolan men det spelar ingen roll.
Vi fokuserar på glädjen och det låter faktiskt jättebra när man är glad, säger Elisabet
Ekenstam som arbetar med psykosocial arbetsmiljö och rehabilitering på den centrala
förvaltningen.
Hon och personalkonsulten Anna

Sjösten hade suttit på varsin kammare och
funderat på möjligheten till att starta en
friskvårdskör på jobbet. När de upptäckte varandra gick de till personaldirektören.
Omedelbart bifall och tillgång till en lokal
med piano blev resultatet. Då kom nervositeten, ingen av dem är utbildade körledare och plötsligt skulle de leda sina kollegor
i sång.
– Det var en jättestor utmaning, vi ville
gärna ta hit en student från Musikhögskolan men det fungerade inte på lunchen. Då
tänkte vi att vi får ta det, som glada amatörer och körsångare på fritiden. Första gången kom det 45 personer, vi höll på att stork-

Elisabet Ekenstam och Anna Sjösten är
initiativtagare till friskvårdskören.

na. Men det är jättekul, säger Anna Sjösten.
I snitt 20 personer dyker upp varje torsdagslunch. Eftersom Anna Sjösten och Elisabet Ekenstam arbetar med arbetsmiljö och
hälsa inom sina tjänster så har de full koll
på att friskvård kan vara annat än motion,
och att körsång är en godkänd friskvårdsaktivitet. Men körsång på arbetstid – är det
friskvård i samma klass som ett spinningpass
på Gerdahallen?
– Absolut, och innan vi startade frågade
vi runt om våra kollegor använde friskvårdstimmen. Många gjorde inte det och då är
det förstås bra om det finns fler alternativ
till må bra-aktiviteter. Vi vet att mår vi bra
så gör vi ett bra jobb, det är viktigt för universitetet!
I ett år har det sjungits på Palaestra i Lundagård. Körledarnas dröm är att det startas
fler må bra-körer runtom på universitetet.
– Vi skulle vilja utmana fakulteterna på
ett riktigt körslag!
Text: Jenny Loftrup
Foto: Jonas Andersson
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Would you like to put your theories
into practice? Welcome to LU Open!
LU Open söker studenter som kan arbeta i en rad

LU Open is looking for students to work in a va-

existerande projekt som till exempel att skapa en ny

riety of existing projects from i.e. creating a new

vattenbaserad industri eller att utrota hemlöshet, allt

water based industry or to eradicate homelessness –

i samarbete med seniora handledare från LU Open.

all in collaboration with senior supervisors from LU

Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på

Open. Your tasks will vary depending on how far you

hur långt du har kommit i dina studier.

have come in your studies.

LU Open är ett projektkontor vid Lunds universitet

LU Open is a project office at Lund University that to-

som tillsammans med forskare och studenter löser

gether with researchers and students solve societal

samhällsutmaningar genom forskning och industri-

challenges through research and industry projects,

projekt, hackathons, workshops, konferenser, försök,

hackathons, workshops, conferences, testing, proto-

framtagande av prototyper och många, många fler

typing and many, many more activities. As part of the

aktiviteter. Som en del av paketet erbjuder vi projekt-

package we also offer project management trai-

ledarutbildning till alla anställda.

ning for the employees.

Vi söker studenter från alla fakulteter, nedanstå-

We are looking for students from all faculties, areas

ende är exempel på områden du kan arbeta inom:

stated below are examples of what you can work within:

Informations- och kommunikationsteknologi

Information and Communication Technology

Juridik

Law

Sociala innovationer

Social innovations

Miljö och hållbarhet

Environment and sustainability

Hälsa och sjukvård

Health care

Bygg, konstruktion och arkitektur

Construction, construction and architecture

Marknadsföring, affärsmodeller

Marketing, business models

Kommunikation och information

Communication and information

Andra uppgifter inom admin och ekonomi

Other tasks in administration and finance

Skicka din ansökan och CV till:
nina.ahlbeck@luopen.lu.se
Deadline för ansökan är 24 september
Frågor: peter.lovschall@luopen.lu.se
Läs mer om LU Open: luopen.lu.se
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Send your application and CV to:
nina.ahlbeck@luopen.lu.se
Deadline for application is September 24
Questions: peter.lovschall@luopen.lu.se
Learn more about LU Open: luopen.lu.se
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på gång.
15 september Lunds filosoficirkel. Tema:
Vantrivs vi i kulturen? Jan Hjärpe: ”Jihadismen som kulturkritik”. Kl 19.30 Palaestra,
Lund.
16 september CED-seminarium: Etiska
dimensioner i forskarhandledningen. Om
lojalitet, rättvissa, självständighet och andra viktiga frågor. Info: www.ced.lu.se/seminariekurs.aspx Kl 13.15–16.00 CED, MNOhuset, Sölvegatan 16, Lund. Kontakt: gun.
wellbo@ced.lu.se
17–18 september Konferens. ”The
first Lund Conference on severe infections
ans sepsis”. Info: www.malmokongressbyra.

se/lusep Kl 09.00 Grand Hotel, Lund. Kontakt
arne.egesten@med.lu.se
22 september Lunds filosoficirkel.
Tema: Vantrivs vi i kulturen. Anne-Christine
Hornborg: ”Coaching som modern väckelse: så designas den lyckade individen”. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
24 september Seminarium ”Exploring new big science: challenges and new
directions”. Info: www.pi.lu.se/verksamhet/
tema-exploring-challenges-for-new-big-sci...
Kl 9.00–15.00 Pufendorf IAS, Biskopsgatan 3,
Lund. Kontakt: eva.persson@pi.lu.se
29 september Lunds filosoficirkel.

Tema: Vantrivs vi i kulturen?”. Maria Karlsson:
”Vår kultur skulle vara alldeles underbar
om vi bara blev av med dem som hela tiden förstör stämningen. Om folkmord”. Kl
19.30 Palaestra, Lund.
6 oktober Lunds filosoficirkel. Tema:
Vantrivs vi i kulturen? Andreas Johansson
Heninö: ”Kan vi trivas i mångkulturen?”. Kl
19.30 i Palaestra, Lund.
7–10 oktober Konferens ”Crisis4 – International conference on crisis communication”. Anmälan och information, www.
isk.lu.se/crisis4/programme. Kontakt crisis4@
isk.lu.se

11 september

14 september

Kristofer Jansson i elektroteknik: ”InAs
nanowire devices and circuits”. Kl 10.15 hörsal
E.1406, E-huset, Lund.
Tore Listou i teknisk logistik: ”Supply
chain designs for preparedness – a case study
of he Norwegian defence”. Kl 13.00 i sal M:B,
M-huset, Lund.
Adnan Deroic i biomedicin med inriktning immunologi: ”Effect of quinolone3-carboxamides on myeloid cells in inflammation and cancer”. Kl 9.00 i Belfragesalen, BMC
D15, Klinikgatan 32, Lund.
Inga Svea Newie i biomedicin med inriktning cancergenomik: ”MicroRNAs in
HER2-amplitied breast cancer”. Kl 13.00 i Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund.
Svante Hedström: ”Computational predictions of conjugated polymer properties for
photovoltaic applications”. Kl 13.15 hall B, Kemicentrum, Getingevägen 60, Lund.

Tripta Kamra: ”Nano- and micro-sized molecularly impronted polymer particles on solid
surfaces”. Kl 10.15 föreläsningshall F, Fysiska
institutionen, Lund

Jiajian Zhu: ”Optical diagnostics on nonthermal plasmas and plasma-assisted combustion”. Kl 10.15 Rydbergssalen, Fysiska institutionen, Sölvegatan 14, Lund.
Elinor Hallström i miljö- och energisystem: ”Sustainable nutrition – opportunities,
risks and uncertainties from environmental
and health perspectives”. Kl 13.00 i sal E1406,
E-huset, Lund.

disputationer.

16 september
Karl Asp: ”Mellan klassrum och scen – en
studie av ensembleundervisning på gymnasieundervisning på gymnasieskolans estetiska
program”. Kl 10.00 Musikhögskolan i Malmö,
Ystadvägen 25.

18 september
Moncef Zarrouk i klinisk medicin med inriktning kärlmedicin: ”Abdominal aortic
aneurysm – different aspects on screening”. Kl
13.00 i Lilla aulan, MFC, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

19 september
Neal Ashley Conrad Thing i litteraturvetenskap: ”I dialog med Proust. Den danske
proustreception gennem hundrede år”. Kl
10.15 i hörsalen, Språk- och litteraturcentrum,
Lund.

21 september
Hammad Abdullah Al Nasseri i byggande
och arkitektur: ”Understanding applications

Grafisk fortbildning

Avhandlingskurs

Frågor och anmälan

Vänder sig till dig som producerar
trycksaker inom LU. Under
hösten håller vi grundkurs och
fortsättningskurs i InDesign och
bildbehandling i Photoshop. Läs
mer på: www.mediatryck.lu.se

Att skriva, formatera och leverera
en avhandling som PDF. Vi tar
oss igenom hela processen från
att skriva i avhandlingsmallen till
att avhandlingen blir levererad till
beställaren.

ANMÄLAN
Du anmäler dig enkelt till avhandlingskursen genom att fylla i ett
anmälningsformulär på vår hemsida.
www.mediatryck.lu.se

VÄLKOMNA!
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MEDIA-TRYCK
Sölvegatan 14, hus I
Tel: 046-222 91 76
www.mediatryck.lu.se
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of project planning and scheduling in the construction projects”. Kl 13.00 i sal DC:304, Ingvar Kamprad Designcentrum, Lund.

25 september
Johanna Sjövall i klinisk medicin med inriktning onkologi, öron-, näs- och halssjukdomar: ”PET in the evaluation of head
and neck cancer treatment – management of
the neck”. Kl 9.00 Onkologiska klinikens föreläsningssal, Strålbehandlingsavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund.

ris!
rensp
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Följande disputationer har ägt rum:
Mehmet Oktar Guloglu i biomedicin med
inriktning neurovetenskap: ”A long and
winding road: Differentiating human embryonic stem cells into dopaminergic neurons”.
Vini Jagaraj i biomedicin med inriktning endokrinologi: ”Membrane rafts and
its GPI anchored complement inhibitors regulate insulin secretion”.
Karunakar Saamarthy i laboratoriemedicin med inriktning molekylär tumörbiologi:” The impact of Bcl-3 expresseion and
signaling in cancer”.

Mötesplats!

Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher
och middagar, vacker miljö och behagligt boende.
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

Anton Spanne i biomedicin med inriktning neurofysiologi: ”Cursed complexity.
Computational properties of subcortical neuronal microcircuitry in sensorimotor control”.
Pimkamol Maleetipwan-Mattsson i
miljöpsykologi: ”Do lightning control and
user interface designs matter to occupant behaviour? The case of optimal lighting use in
non-residential buildings”.
Magnus Eneberg i industridesign:
”Beyond the product – enabling design services in small and medium sized enterprises”.
Telma Magaia: ”Chemical analysis to promote the use of wild fruits from Mozambique”.
Annika Weiber: ”Aromatic polymers functionalized with anionic and cationic groups
for ion exchange membranes”.
Rasmus Barringer: ”Fast and high-quality
visibility determination”.
Roberta Colonna Dahlman: ”Studies on
Factivity, Complementation, and Propositional
Attitudes”.
Emanuel Alfranseder: ”Essays on financial risks and the subprime crisis”.
Alice Corani: ”Photochemistry of eumelanin precursors role of excited state proton
transfer for UV photoprotection”.
Jonas Nordström: ”On the existence of
complex-valued harmonic morphisms”.

TEGGERS STIPENDIUM FÖR
POSTDOKTORAL UTBILDNING
Härmed förklaras 3 stipendier à 400 000
kronor ur Teggerstiftelsen till ansökan
lediga.
Stipendierna är avsedda som lön för postdoktoral vetenskaplig utbildning i första
hand utomlands och utdelas till läkare/
forskare verksamma vid Medicinska
fakulteten, Lunds universitet och/eller
Skånes universitetssjukhus i Lund och
Malmö. De som tidigare erhållit stipendium har möjlighet att söka ytterligare
förlängning. För stipendiat som erhåller
finansiering också från annat håll tillämpar Teggerstiftelsen regler om reducering
av tilldelat stipendium, vilket redovisas i
samband med beslut om stipendium.
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Stipendierna tillkännages den 18 november 2015, och kommer att vara disponibla
från den 1 januari 2016. Stipendiaterna
förutsätts personligen ta emot stipendiet
den 18 november och i samband därmed
lämna en kort presentation av sin forskning.
Ansökan, som ska ske på särskild
blankett, sänds i ett exemplar till:
Tegger Stiftelsen

För ytterligare information och
blanketter:
se Teggerstiftelsen hemsida:
www.teggerstiftelsen.se
För frågor kontakta:
Professor Claes-Henrik Florén
Professor Håkan Olsson
via e-post: info@teggerstiftelsen.se

c/o Swedbank Stiftelsetjänst
404 80 GÖTEBORG
och skall vara oss tillhanda senast
torsdagen den 8 oktober 2015 kl 12:00.
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hänt.
PEDAGOGPRIS. Under
Naturvetenskapliga fakultetens examenshögtid
i början av sommaren delade studentkåren LUNA
ut pedagogiskt pris till
Ulf Olsson, professor vid
Kemiska institutionen,
Ulf Olsson.
och hederspris till Lotta
Persmark, studievägledare vid Biologiska institutionen.

Nellie Linander.

HANDLEDARPRIS. Martin Jeremiasen, amanuens på Avdelningen för kirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, tilldelas
”Skalpellen”, ett pris som varje termin delas ut
av läkarstudenterna på termin 8. Han får priset
som bästa handledare under vårterminen 2015.
KULTURPRIS. Ann
Heberlein, får Läkerols
kulturpis på 100.000
kronor för att hon har
avdramatiserat ämnet
psykisk ohälsa och gett
en svag grupp en röst.
Bland tidigare pristagare
finns bland andra Soran
Ismail och Malena Ernman.

Ann Heberlein.

ERC-ANSLAG. Ramin Massoumi, docent i
cellpatologi vid Institutionen för laboratorie-

KEMIPRIS. Björn Lindman, professor emeritus i fysikalisk kemi tilldelas ”lifetime achievement award 2015” av International Association
of Colloid and Interface Scientists. Priset delas
ut vart tredje år.
BÄSTA TVÄRVETENSKAPEN. Sociologiprofessorn Thomas Brante
har prisats av Kungliga
Vetenskapssamhället i
Uppsala för bästa tvärvetenskapliga insats. Han
får 100.000 kronor för
sin sociologiska, lärdoms- Thomas Brante.
historiska och vetenskapshistoriska analys av professioner.
AVTALSLAGENS
100-årsjubileum samlade
ett stort antal nordiska
jurister i Lund i början av
sommaren. I samband
med jubiléet släpptes
också två böcker om den
moderna nordiska avtalsrätten som flera nordiska Boel Flodgren.
rättsvetenskapliga forskare varit med och skrivit. Värd för jubiléet var
Boel Flodgren, professor i handelsrätt på Ekonomihögskolan.
KIRURGPRISER. Under kirurgveckan i Örebro gick fyra av sex priser till forskande läkare i
Lund. Sara Regnér tilldelades Stora Forskarpriset inklusive ett stipendium på 250.000 kronor
för sin forskning om pankreatit. Bengt Ihres pris
tilldelades Christian Sturesson. Svensk Kirur-

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferenscentret mitt i natursköna Skåne.
Vi har nio moderna konferenssalar,
med senaste teknik. Nyrenoverat boende och en restaurang med menyer
enligt god skånsk tradition.
Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se
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gisk förenings pris för bästa avhandling gick till
Karolin Isaksson och Biancha Ottochian fick
pris för bästa vetenskapliga arbete under ST.
UTMÄRKELSE. Psykologiprofessor Etzel Cardeña har fått utmärkelsen Parapsychological
Associations Book of the
Year Award för sin bok
Parapsychology: A handbook for the 21st Century. I boken ges en översikt av forskning inom
ämnet.

Etzel Cardeña.

foto: emma krantz

VINNARE. Nellie Linander, doktorand i funktionell zoologi vid Biologiska
institutionen fakulteten
vann årets Science Slam i
Almedalen – som avgjordes i form av en battle
med Malmö högskola.

medicin, får ett prestigefyllt proof of conceptanslag från Europeiska forskningsrådet för att
utveckla läkemedel mot maligna melanom. Anslaget är på 150.000 euro.

Skissernas museum.

Sparbanksstiftelse
donerar sju miljoner
Universitetets kulturverksamheter får en donation på närmare
sju miljoner kronor av Sparbanksstiftelsen Öresund. Av
dessa pengar går 4 miljoner till
Skissernas museum, 1,7 miljoner
till Historiska museet och 750 000
kronor till Botaniska trädgården.
På Skissernas museum förverkligar bidraget den sista delen i ombyggnaden som
börjar nu i september. När museet öppnar igen hösten 2016 ska bland annat
ett nytt synligt arkivsystem vara på plats.
Syftet är att kunna visa mer av den konst
som idag göms i museets källarlokaler. I
Botaniska trädgården går stiftelsens stöd
bland annat till en promenadbro över
näckrosdammen, medan Lunds universitets historiska museum kommer förbättra
entrén, synligheten och tillgängligheten
för sina besökare.
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POSTTIDNING B
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Ann-Cathrin Jönsson...
... docent i hälsovetenskap, som i en debattartikel i dagspressen uppmanar politikerna
att höja skatten i Region Skåne för att
förbättra sjukvården.

Ska forskare driva frågan
om höjd skatt?
– Varför inte? Jag är frustrerad över att
forskning om hur sjukvården kan förbättras, både när det gäller resultat och
kostnad, inte når fram. Det finns en klyfta
mellan forskare och beslutsfattare.
Och Region Skåne gör fel?
– Ja, när man trots brister i sjukvården håller fast vid att ha den näst lägsta skattesatsen i landet, i nivå med glesbygdslänen
i Norrland. Tättbefolkade Region Skånes
skattesats ligger betydligt under den som
gäller i landets andra två folkrikaste regioner – Stockholm och Västra Götaland –
vilket är anmärkningsvärt.
Men handlar sjukvårdens brister
bara om brist på pengar?
– Nej, men att satsa för lite blir dyrare än
att satsa rätt från början. Idag dräneras
den skånska sjukvården på personal och
man tvingas köpa in dyr hjälp från bemanningsföretag.

Uttalar du dig som forskare?
– Ja, jag är sjuksköterska och forskare,
men har även en magisterutbildning i
statsvetenskap med fokus på organisation av vård och omsorg. Min forskning
har handlat främst om personer med
stroke. Jag har studerat strokedrabbade i nio kommuner och sett att det finns
stora skillnader i den kommunala vården
och omsorgen, precis som det gör inom
sjukvården.
Det är inte första gången du ger dig
in i den offentliga debatten?
– Nej, jag har tidigare påpekat bristerna
i vården av äldre, till exempel den dåliga
överföringen när de flyttas från sjukhuset
till kommunal vård. Om man satsade mer
på uppföljande och förebyggande vård
skulle de äldre få bättre hälsa och inte
behöva ligga och ta upp platser på akutmottagningarna.

Bryter du ett tabu som forskare när
du är positiv till höjd skatt?
– Det beror på hur man ser på det. I det
här fallet bygger ju min syn på evidensbaserad kunskap.
Du har många års forskarerfarenhet. Hade du vågat ta till orda på
samma sätt som 30-åring?
– Nej, det hade jag nog inte. Då vill man
ju satsa på att utvecklas professionellt,
komma vidare i karriären, och man vågar inte ge sig in i kontroversiella frågor.
Har du fått någon respons?
– Mitt inlägg kom mitt i sommartorkan,
men jag har fått en del reaktioner från
folk i vården som är glada att frågan om
bristerna i sjukvården lyfts.
BRITTA COLLBERG

Läs debattartikeln: www.sydsvenskan.se/
opinion/aktuella-fragor/skane-ar-en-ex
tremt-avvikande-region-som-inte-tagittill-sig-de-anmarkningsvard/

