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Kropp och själ tema
för Sandblomdagen
Vad har före detta ärkebiskopen KG
Hammar och den finska dansaren
Virpi Pahkinen gemensamt? Jo, båda
uppträdde vid Sandblomdagen, ett
arrangemang i skärningspunkten
mellan medicin och humaniora.

Kropp och själ, vårt ansvar för eget och
andras välbefinnande och hälsa, var temat för årets Sandblomdag. KG Hammar, numera gästprofessor vid CTR i
Lund, valde ett globalt perspektiv och
talade om ansvaret gentemot både medmänniskor och natur.
– ”Jag har ingen makt och ingen frihet, och därför inget ansvar” säger somliga. Men det är fel. Alla har inte lika
mycket makt, men alla har ändå en möjlighet att välja, sa han.
Detta är just vad

t

Den finska dansaren Virpi
Pahkinen trollband publiken på Sandblomdagen.

som gör oss till människor, enligt KG Hammar. Ett rovdjur ser andra varelser som lämpliga eller olämpliga bytesdjur, men människan
kan välja: vi måste inte se andra varelser
som något att exploatera, inte fråga oss
vad vi kan ha för nytta av dem.
– Den nya globala världen innebär ett
nytt vidsträckt ansvar. Vi har en relation
också till dem som tillverkat våra kläder
borta i Asien, och till kommande generationer som får leva i ett förändrat klimat, menade KG Hammar.
En av de andra talarna, Gerdahallens
Stefan Emanuelsson, betonade vårt ansvar för hälsan. Han beskrev köpcentra
som ”monument över minsta motståndets samtliga lagar”: dit åker man med
bil, åker rulltrappor, köper färdiga saker
och har maximalt nära mellan alla affärer.
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Minglande studenter på Sandblomdagen.

Före detta rektorsparet Britt och Håkan Westling i vimlet.

Dansaren Virpi Pahkinen i effektfull pose.

Björn Jonson, fysiologiprofessor och arrangör.



numera blivit något mer för entusiaster
som hon själv än för gemene man.
– Förr var dans en självklar del av kulturen, som alla kunde ha roligt av. Så är
det inte längre. Och kroppen står visserligen i fokus idag, men kroppsintresset
innehåller så mycket allvar och prestationskrav. Var är det avspända förhållandet till kroppen, glädjen i att röra sig till
musik? undrade hon.
Till sist vad det dags för en som rörde sig till musik, om än inte den rytmiska dansbara musik som Eva Helen
Ulvros talat om: den finska dansaren
Virpi Pahkinen. I musiken till hennes
två dansstycken förekom bland annat
den ovanliga kombinationen orgel och
tabla (nordindiska trummor). Med rakat huvud och klädd i först en veckad
guldklädnad, sedan en medeltidsinspi-

rerad röd sammetsklänning, rörde hon
sig över scenen med en magisk, meditativ säkerhet som gjorde koncentrationen
i publiken total.
text: INGEL A BJÖRCK
foto : kennet ruona

t
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Med 20.000 motionärer verkar Gerdahallen vara ett strålande undantag från
soffpotatis-trenden. Och Stefan Emanuelsson medgav att andelen mycket vältränade personer i befolkningen ökat – men
det har också andelen helt otränade.
– Om man med träning menar att tre
gånger i veckan röra sig i mer än 20 minuter så mycket att man blir svettig och
andfådd, då är det bara fem procent som
gör det. De som motionerar en gång i
veckan eller inte alls är däremot över 40
procent, sa han.
Till andelen envetna motionärer hör
Eva Helen Ulvros, dansintresserad historielektor. Hon ägnar sig åt både svensk
och ungersk folkdans, flamenco och
klassisk balett. Efter att ha gett en översikt över dansens historia från medeltiden och framåt beklagade hon att dans

Sandblomdagen

Sandblomdagen är ett arrangemang finansierat av en stiftelse med pengar från
Grace Sandblom som gick bort i våras.
Hon ville hedra sin man – Lunds universitets förre rektor Philip Sandblom, en medicinare varmt intresserad av konst och kultur – med ett årligt program i hans anda,
ordnat på hans födelsedag. Stiftelsen har
nyligen fått ett tillskott på en miljon kronor
från paret Sandbloms fyra barn.
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Ur innehållet
6 Mögel hos teologerna
Många år av golvsvabbning med för mycket vatten ligger sannolikt bakom mögelproblemen på Theologicum. Källaren har
sanerats och flera golv har bytts ut. Fler står på tur.

7 Färre pluggar
Trots ganska ljusa prognoser vid terminsstarten har det visat
sig att LU inte kommer att uppfylla sitt utbildningsuppdrag i år.
Det saknas motsvarande 1.600 helårsstudenter.

10 Honeth has left the building
Efter sexton år som förvaltningschef och universitetsdirektör
lämnade Peter Honeth i all hast LU häromveckan när nye utbildningsministern Lars Leijonborg lockade med en statssekreterartjänst. LUM har summerat Peter Honeths tid som Lunds
universitets starke man.

19 Spring för livet!

Annonser:
tomat annonsbyrå, www.tomat.se
tel 046-13 74 00/02, fax 046-5400150
e-post PC: info@tomat.se
e-post Mac: material@tomat.se

Benskörhet är ett gissel som drabbar många äldre. Det kan
förebyggas med mycket rörelse i unga år. Ett forskningsprojekt
vid två skolor i Bunkeflo, där barnen har extra mycket fysiska
aktiviteter, visar goda resultat.

Prenumerationer, notiser:
Anställda vid LU får LUM gratis.
Enskilda abonnenter – 190 kr/10 nr. För prenumeration kontakta Eva Andersson: 046222 70 10, Eva.Andersson@info.lu.se

23 Otålig cancerspecialist

Adressändring:
Anställda anmäler ändringar till katalogansvariga vid institutionen (motsv). Övriga skickar ändringsuppgifter till LUM, gamla adressrutan bifogas.
Tryck: VTT Grafiska i Vimmerby
Nästa LUM: Manusstopp: 4 december. Utkommer: 15 december.

LUM har mött professor Mef Nilbert – specialistläkare och forskare i onkologi som har gjort snabb karriär. I dagarna är hon
aktuell som arrangör av Forskningens dag på temat cancer.

28 Forskningspolitik under lupp
Lunds universitet är inte ett universitet, utan flera. Entreprenörsuniversitetet, det klassiska bildningsuniversitetet och ämbetsmannauniversitetet drar alla åt olika håll. Snart måste LU
välja väg om det inte ska falla sönder, menar statsvetaren Fredrik Melander i en ny avhandling.

ISSN: 1653-2295
Omslag: Full fart i Bunkeflo.
Foto: Kennet Ruona.
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Marek Kostrzewski leder
Pierre Björkman och Klas
Malmberg i en samspelsövning.



Det som gör golven dåliga på Theologicum är att de är täckta av mattor i flera lager. Huset har tillhört sjukhuset en
gång i tiden och en bidragande orsak till
att det blivit fukt mellan lagren på vissa
ställen kan vara att man förr i tiden svabbade med mycket vatten, vatten som sedan trängt ner i golvet. I takt med att
nya mattor lagts på de gamla har fukten
stängts in.
som måste bytas ut
är dock inte klart idag. Nya stickprover
har tagits och resultaten från dem väntas under hösten. Då får man också ta
ställning till hur man ska gå vidare med
saneringen.
– Det är ju inte helt oproblematiskt
att tömma rummen utan att verksamheten störs. Vi får kanske försöka göra det
allt eftersom i samband med att personer
lämnar sina rum eller sanera under sommaren, säger Fredrik Lindström.
Hur många golv

Flera golv har fått bytas på Theologicum på grund av mögel, men ännu kvarstår problemen
på flera ställen. foto : petra francke

Lars Lavesson, chef på Byggnadsenhe-

– ytterligare sanering att vänta
arbetsmiljö. Teologerna har pro-

blem med fukt och mögel i golv och
källare på Theologicum.
Golv har bytts ut, men mer sanering är att vänta.

Det var för ett snart ett år sedan som
en student drabbades av en kraftig allergichock och fick åka till sjukhus.
Studenten arbetade i en källarlokal på
Theologicum och det visade sig vid en
undersökning att källaren var fuktskadad. Giftigt mögel hade börjat växa
till.
– Det ledde till att i stort sett hela källarplanet sanerades och plastmattorna ersattes med klinkers, säger prefekt Fredrik


Lindström på Centrum för teologi och
religionsvetenskap, CTR.
Ungefär samtidigt upptäcktes en vattenskada på ett kontor på andra våningen. Även där fick golvet bytas ut.
Men problemen var inte över. En anställd på tredje våningen tyckte att det
luktade konstigt på sitt arbetsrum. Golvsanering igen.
– Då gjorde fastighetsägaren Akademiska Hus en total undersökning av hela
husets golvkonstruktion och nu vet vi var
vi har riskabla golv, säger Fredrik Lindström.
I somras rengjorde också fastighets
ägaren ventilationssystemet i huset efter
att man hittat mögelsporer i det.

Anna Johansson
fotnot. Theologicum byggdes 1918 och ri-

tades av Salomon Sörensen. Huset tillhörde sjukhuset som använde det till kök innan
det nya sjukhuset byggdes. Teologerna flyttade in 1990.

t

Golven möglar
på Theologicum

ten berättar att de flesta hus någon gång
drabbas av fukt som kan utvecklas till
mögel om förutsättningarna är de rätta
(se faktaruta).
– Vi tar dock alltid fukt och mögel på
allvar och kräver att fastighetsägaren åtgärdar det omedelbart, säger han.
Flera andra hus som universitetet använder har haft samma problem som det
på Theologicum och har tidigare sanerats.

Mögel

I vår miljö finns flera typer av mikroorganismer, exempelvis mögelsporer, som kan
påverka oss människor på olika sätt. En del
av dem kan vara skadliga att andas in. För
att det ska bli mögeltillväxt krävs normalt
en hög luftfuktighet på över 70 procent
och att det finns organiskt material, exempelvis papper.
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Prognoserna var för ljusa

1.600 helårsstudieplatser inte fyllda
utbildning. Antalet helårsstudenter vid LU har sjunkit med 1.600
jämfört med utbildningsbidraget.
Det innebär att universitetet får
slå sönder spargrisen.
Och redan nästa år ska områdena
minska antalet studieplatser.
– Det är otroligt kostsamt att
jaga in den sista studenten, säger
vicerektor Eva Åkesson.

Höstens första prognoser såg ljusa ut.
Trots minskat söktryck till höstens utbildningar verkade de flesta platser vara
fullbelagda med studenter som påbörjat
sina studier. Men nu när fler siffror samlats in visar det sig att områdena gjort en
alltför optimistisk uppskattning.
Universitetet uppfyller inte det upp-

drag som man fått från regeringen för
2006. Prognosen visar att universitetet
hamnar cirka 53 miljoner kronor under
takbeloppet detta år, vilket motsvarar
cirka 1.600 helårsstudenter.

För att klara minussiffrorna tvingas
universitetet ta pengar ur kassakistan. I
den finns en reserv på 145 miljoner kronor som sparats under de år då universitetet gjort bättre ifrån sig än uppdraget
krävt. Att norpa av reserverna är dock
ingen långvarig lösning, menar vicerektor Eva Åkesson.
– Jag tror inte att det minskade söktrycket vänder vare sig 2007 eller 2008.
Därför måste vi skala ner volymen i utbildningen och satsa mer på kvalitet
istället för kvantitet, säger hon.
I princip motsvarar 1.600 studieplatser den utökning av uppdraget som man
tog på sig under 2006.
– Med facit i hand skulle vi inte ha
försökt oss på utbyggnaden, säger Eva
Åkesson.
igenom uppdragen med alla områden och förhandlar om deras framtida storlek. De områden som inte har klarat sina uppdrag är
humaniora/teologi, samhällsvetenskap,
Ledningen går just nu

naturvetenskap och ekonomi.
Redan nästa år måste områdena dra
ned på utbildningarna. Grundutbildningen får färre uppdrag och minskade
ramar i universitetets budget. De pengar
som blir över ska användas till engångsinsatser och till omställningar i organisationen. Pengarna får inte användas till att
skapa utbildningar som inte efterfrågas.
Universitetsledningen har länge upp-

märksammat regeringen på svårigheten
med att öka studentvolymen. Och den
nya regeringen har aviserat att utbyggnaden av studieplatser inte ska fortsätta,
snarare tvärtom.
– Det är ett budskap som vi tar emot
med öppna armar. Diskussionen med departementet behöver dock fortsätta, inte
minst i skenet av det minskade söktrycket. Man måste också ifrågasätta att flera
utbildningar ges på många platser i landet vilket sprider ut resurserna, säger Eva
Åkesson.
Anna Johansson

– Vikande söktryck kräver mer analys
utbildning. – Det sjunkande sök-

trycket kommer förmodligen att få
konsekvenser för kurser och utbildningsplatser. Men samtidigt måste vi också kunna framhärda och ha
lite is i magen – vi sitter ju inte inne
med hela sanningen om vad det vikande intresset beror på. Nästa år
ser det kanske annorlunda ut, säger
naturvetarnas utbildningsdekanus
Olle Söderman.

– Att det finns en nedåtgående trend med
tillfälliga uppgångar då och då, t.ex. år
2004, är ju välbekant. Men alla blev tagna på sängen av den kraftiga nedgången
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i år, och ingen tycks kunna förklara just
den – inte heller Verket för högskoleservice som jag haft kontakter med om detta, konstaterar Olle Söderman.
Som exempel på kända faktorer nämner Söderman studenternas oro för att
inte få jobb och det sjunkande antalet
gymnasister som läser på den naturvetenskapliga linjen. Men han efterlyser
mer diskussion om vilka andra faktorer
som kan spela in. Om man inte vet mer
om nedgångens orsaker är det också svårt
att veta hur man ska dimensionera utbildningsinsatserna, resonerar han.
– Det behövs också tydligare signaler
från politikerna om vad de förväntar sig.

Det brukar heta att landet behöver fler
naturvetare och tekniker. Men på vad
grundar man ett sådant påstående? Det
har mig veterligt aldrig klargjorts, säger
Olle Söderman och tillägger:
– Antag att vi skulle sänka antalet utbildningsplatser så att man fick ett högre söktryck än i dag. Ett sådant beslut
skulle ha negativa sidor men skulle också
innebära att vi fick studenter med ännu
bättre förutsättningar att studera naturvetenskap än i dag. Det är ju ett plus för
en fakultet där så många går vidare till
forskning. Därigenom skulle indirekt
kvaliteten på forskningen förbättras.
Göran Frankel



Högskole- och forskningsbudgeten

Universitetet gläds över
höjda fakultetsanslag
budgeten. Mer kvalitet i stället för

utökat antal studieplatser.
Det var budskapet när den nya
regeringen presenterade sin högskole- och forskningsbudget som
aviserade ett tillskott på totalt 1,6
miljarder de tre kommande åren.
Lunds universitet kan glädja sig
åt att fakultetsanslagen höjs rejält.

Den nyutnämnde statssekreteraren Peter
Honeth såg nöjd ut när han presenterade alliansens budgetproposition i Pelarsalen. Årets budget innehåller en rejält
mycket större pengapåse jämfört med
förra årets. En del av finansieringen, 120
miljoner som ska gå till att öka kvaliteten
i grundutbildningen redan nästa år, tas
från det som förra regeringen planerat till
utbyggnaden av utbildningsplatser.

De totala fakultetsanslagen – de anslag som universiteten själva kan råda
över – utökas med 200 miljoner kronor
och blir totalt 305 miljoner. 350 miljoner
går till fortbildning och forskning för
lärare. Holdingbolagen får 60 miljoner
kronor, men det är ännu inte klart hur
dessa ska fördelas.
Proportionellt får Lunds universitet
mellan 10 och 15 procent av hela penga
påsen. Lund får ytterligare 23,6 miljoner
till grundutbildning och läkarutbildningen får 6,8 miljoner. Läkar- och tandläkarutbildningen byggs ut enligt den
plan som låg sedan tidigare, för Lunds
del handlar det om 10 nya läkarplatser.
Forskningen tillförs 73,9 miljoner plus
att holdingbolagen ska få ta del av den totala kakan på 60 miljoner kronor. Eftersom regeringen också tar bort högskole-

momsen kan Lund räkna med att få ett
tillskott på 60 miljoner kronor.
Lund kan får också en höjd prislapp
på designplatser inom LTH.
– Det totala paketet är mycket betydande för svensk forskning, sa Peter Honeth, som uppmanade LU att inte stoppa
pengarna i svarta hål utan använda dem
till det som de avsatts för, forskning och
högre kvalitet i utbildningen.
Rektor Göran Bexell var även han
nöjd med budgetpropositionen.
– Här finns förslag som svarar mot det
som vi tillsammans inom universiteten
har efterlyst, bland annat ökade fakultetsanslag, sa han.
Regeringen vill även utreda möjligheten till avdragsrätt för donationer till universitet.
Anna Johansson

Remissvar om strategiska planen

Vem avgör vad som inte duger?
Framtidsfrågor. Förslaget till stra-

tegisk plan har tagits emot positivt
av de flesta remissinstanserna.
Mest undrar man över hur forskningskvaliteten ska säkras. Vem ska
bestämma vad som inte duger och
vad som bör avvecklas?

I förslaget till strategisk plan för Lunds
universitet de kommande fem åren sägs
att all verksamhet ska kvalitetssäkras.
Det som inte duger ska avvecklas.
– En åtgärdsplan kommer att följa
med som bilaga, men det är ännu inte
helt klart hur kvalitetssäkringen ska gå
till. Vi vill utveckla nya system för det,


säger vicerektor Björn Wittenmark.
Lunds universitet har redan vetenskapliga råd där internationella experter bedömer forskningen inom olika ämnen, en
form av peer review. Men en mer genomgripande forskningsvärdering kräver en
kombination av metoder, menar Wittenmark. Efter modell från Helsingfors vill
man låta en projektgrupp utveckla nya
system som kombinerar peer review med
bibliometriska analyser. Bibliometri har
blivit något av en ny vetenskap. Det handlar inte bara om att räkna citat. Med moderna bibliometriska metoder kan man
jämföra forskningsgrupper inom samma
områden. Detta är speciellt viktigt för hu-

manister och samhällsvetare som har en
helt annan publiceringstradition än t.ex.
medicinare och naturvetare.
Första kvalitetssäkringen ska göras
2008 och omfatta hela Lunds universitet. Hur resultaten ska kopplas till fördelningen av resurser är inte bestämt. Det
kan ske omfördelningar inte bara inom
utan också mellan fakulteter.
– Det är inte givet att bra forskning
ska ha mer anslag eller att dålig forskning
ska avvecklas. Den sämre kanske bedöms
som strategiskt viktig och man kan vilja
satsa för att höja kvaliteten, säger Björn
Wittenmark.
Remissvaren är generellt positiva,
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LU positivt till studieavgifter
studieavgifter. Lunds universi-

tet säger ja till att högskolorna ska
kunna ta betalt av studenter från
länder utanför EU. Man understryker dock att gratis högskoleutbildning måste gälla som generell princip också i fortsättningen.

Av de remissvar som kommit från fakulteter och enheter är de flesta positiva till
förslaget. Det gäller medicinarna, ekonomerna, juristerna samt Internationella sekretariatet och Studerandeenheten. Områdena S, HT och N är dock negativa till
avgifter liksom studenterna. Många inom
universitetet, och särskilt Lunds Universitets Studentkårer, har pekat på risken att
avgiften på sikt utvecklas till att omfatta
fler studentgrupper.
Det är viktigt att lagändringen ses som
ett undantag, påpekar LU i sitt yttrande
över den statliga utredningen om studieavgifter. Men avgifter för studenter från
länder utanför Europeiska  ekonomiska
samarbetsområdet (EES) kan avlasta
statsanslagen och på sikt öka inflödet av
utländska studenter i Sverige, menar LU.

men många undrar alltså över formerna
för kvalitetssäkring.
Kvalitet ges ingen konsekvent innebörd, menar område HT som oroar sig
för effekterna av planen. Det är oklart
om universitetet ska stimulera utveckling mot högre kvalitet eller satsa där
kvaliteten redan är hög.
Naturvetarna är positiva men rädda
att planen bidrar till en toppstyrd organisation. De undrar vilken ledningsnivå
som ska besluta om indragningar respektive satsningar; samma nivå bör fatta
båda typerna av beslut, anser N.
Några remissvar är tveksamma till att
rektor får mer resurser för forskningsprioriteringar; vissa anser inte att rektorsnivån
ska lägga sig i forskningen på det sättet.
Rådet för forskningsutveckling anser
däremot att det behövs större fokus på
universitetsledningen i samverkan med
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– Det kan verka motstridigt att främja internationalisering med avgifter, men
avgiftsfrihet är ingen avgörande faktor
när studenter väljer på den internationella utbildningsmarknaden, skriver LU.
Intäkterna kan användas till att främja utbildningens internationella konkurrenskraft på sikt. Det dröjer dock innan
intäkterna uppväger kostnaderna – ett
påpekande som även de som är emot förslaget har fört fram. Det handlar om mellan en och två tusen studenter till en början. Bara att hantera avgifterna lär kosta
mer än man får in, menar kritikerna.
LU tror dock att avgifter kan ge ett
tillskott på sikt, men till en början behövs extra resurser för att utveckla kurser, marknadsföring och service.
Studenter som betalar får inte särbehandlas, menar universitetet vidare.
Tvärtom är det bra om de olika studentgrupperna blandas för att främja mångfalden. LU tror att avgifter kan införas
tidigast 2008, men tycker att man ska avvakta tills systemet är någorlunda rättssäkert.
BRITTA COLLBERG

områdesledningarna, för de åtgärder
som en konkurrenskraftig forskningsutveckling kräver. Mest kritiska är juristerna som tycker att kvalitetsmålen är vaga.
Det är orealistiskt att områdena varje år
ska kunna mäta och rapportera vilka
framsteg som gjorts, anser J.
Medicinarna vill ha mer om jämställdhet och extern forskningsfinansiering. Pedagogiska utvecklingsenheten
CED saknar en diskussion om utbildningskvaliteten och lärarnas arbetssituation. Utvärderingsenheten vill ha mer
om den sociala snedrekryteringen. Studerandeenheten efterlyser visioner för
förvaltningsarbetet. LTH saknar avsnitt
om avnämarsidan och tycker att en profilering med utbildningar på avancerad
nivå inte rimmar med att LU till stor del
är ett yrkesutbildningsuniversitet.
BRITTA COLLBERG

3

svar

Är det rätt att ta
betalt av personer
utanför Europa som
vill studera här?
Vida Acheampong,
lokalvårdare på
Serviceenheten som
kom hit från Ghana
för fem år sedan:
– Det är inte bra. Varför ska EU-medborgare läsa gratis, medan t.ex. afrikaner ska betala? Jag känner
en landsman som tagit sig hit av egen
kraft och studerar, utan stipendium.
Han jobbar på restaurang för att försörja sig. Jag vet inte om han skulle klara
av en avgift också.
Lennart Lundquist,
professor emeritus,
statsvetenskap:
– Jag tycker naturligtvis att det är dåligt! Det drabbar ju
de utländska studenter som behöver gratis undervisning bäst. Det är fel kategori som avgiftsbeläggs. I rättvisans namn
borde man underlätta för studenter
från tredje världen och istället ta en avgift av dem som kommer från EU.
Daniel Neftalin,
juridikstuderande:
– Det är alltid trevligt
med fria utbildningar. Problemet är vem
som ska betala – det
är ändå svenska skattemedel. Jag är inte
helt främmande för en avgift. Det är
inte bra att studenter från tredje världen
får det svårare, men stipendier och bilaterala avtal kan kanske underlätta.


LU:s starke man
slutar efter sexton år
Peter Honeth blir statssekreterare på Utbildningsdepartementet
Karriärbyte. Entreprenör eller för-

valtare?
Det råder ingen tvekan om att
det är som entreprenör Peter Honeth arbetat trots den förvaltningschef han varit under sexton år vid
Lunds universitet.
– Till viss del har det gått ut över
arbetet inåt. Jag borde nog ägnat
mer tid åt förvaltningen, men samtidigt har enhetscheferna fått ta ett
större ansvar och det är positivt,
tycker han.

t

Peter Honeth lämnade hastigt sin post som
förvaltningschef vid LU när Lars Leijonborg
och Utbildningsdepartementet kallade.
foto : björn nilsson / hagblom foto

Sagt om Peter Honeth:

Sune Sunesson, dekanus
för Samhällsvetenskapliga
fakulteten
– En enormt begåvad och
skicklig person. Han har gjort
ett jättebra jobb – kanske

10

Peter Honeth förklarar en del av sin utåtriktade hållning med tidsandan. Under
hans tid har universitetet blivit så mycket mer beroende av omvärlden. Konkurrenstrycket har ökat – både om finansiärerna och om studenterna.
– Det har varit ledningens uppgift att
se detta och att skapa insikt och förståelse om den förändringen inom organisationen. Och Lunds universitet har legat
långt framme i det förändringsarbetet.
Som exempel nämner han satsningen på nätbaserad undervisning. Ett annat exempel är satsningen på samarbe-

ibland sånt som andra borde ha
skött. Men det är lätt att överlåta inflytande åt en så stark
och handlingskraftig person.
Sen fick han kanske för mycket
att säga till om.

tet med Asien och särskilt Kina. Det är
områden där Lund varit både först och
främst, menar Peter Honeth, och det är
ett resultat av mycket arbete riktat mot
omvärlden.
Sen sticker han inte under stol med
att hans personliga läggning lämpar sig
mer för utåtriktat arbete. Han stimuleras av möten med duktiga människor i
fascinerande verksamheter. Och sådana
finns det många av inom universitetet.
Det absolut roligaste han har sysslat med
har varit att få vara med och samla ihop
och bygga upp en del av all den kompetens som finns inom universitetet.
– Ta Stamcellscentrum, Öst- och Sydöstasien och CIRCLE som vi har jobbat
mycket med, säger han entusiastiskt.
Liksom med vår näringslivsenhet och
innovationssatsningar i regionen.
Mindre roligt har det varit när problem

inom universitetet uppstått. De svåraste
och tyngsta frågorna för Peter Honeth
har varit personkonflikter.
– Om det är något som har gett sömnlösa nätter så är det den typen av frågor.
Som när personer finns på poster som de

Karin Warfvinge, f.d. SULFordförande
– Otroligt duktig och professionell i alla avseenden.
Och i samband med tsunami
katastrofen backade han upp
vårt hjälpinitiativ på ett enastående sätt.

Håkan Westling, f.d. rektor:
– En skicklig förvaltningschef,
alltid med strävan mot konstruktiva lösningar. Men varför
skulle han sköta relationerna
med t.ex. Kina? Och så har han
sysslat för mycket med universitetets ”företagsamhet”. Men
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– Mycket. En förvaltningschef utan
rektors förtroende fungerar inte.
Peter Honeth beskriver sina rektorer
som personer med väldigt olika personligheter. Men samtidigt som kloka och
erfarna, och då är det oftast inte svårt
att samarbeta. Men visst har jag fått anpassa mig, säger han – och tillägger att
de nog fått anpassa sig en del efter honom också…
(fp) kom till Lund
1990 lämnade han ett jobb som chef för
skolenheten vid Utbildningsdepartementet. Han var också kommunalpolitiskt aktiv i sin dåvarande hemkommun Danderyd. Nu återvänder han till
samma departement som statssekreterare med ansvar för utbildning och forskning. De sexton åren häremellan har han
inte varit partipolitiskt aktiv.
– Det var ett medvetet beslut jag tog
när jag kom hit. Det passade inte med
tjänsten som universitetsdirektör. Men
jag har ett starkt samhällsintresse och
det känns roligt och stimulerande att få
arbeta på det viset igen.
När Peter Honeth

jag har nog fel perspektiv här
på ”gubbhyllan”.
Sven-Thore Holm, VD för
Innovationsbron i Lund
– En man med vilja – en djävla
arbetsmyra. Jag har sällan träffat någon som haft livet inde-
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Det låter som om LU skulle utvecklas
till ett litet smalt universitet med bara
stamcells- och nanoforskning. Är det
så?

– Nejdå – men det gäller att inte bara
ha kontroll på vad vi bör vara rustade för
i morgon utan även i övermorgon, säger
Peter Honeth som inte tror att en kraftsamling behöver innebära att universitetet krymper.
Inte volymmässigt i alla fall, och då
är han glad över att få inflika att han är
stolt över att ha varit med om att rusta
upp universitetets lokaler.
– När jag kom hit var det väldigt
mycket som var gammalt och slitet. Nu
står Lunds universitet även lokalmässigt
väl rustat för framtiden, säger han.

lat i så många kvartar. Om Nils
Hörjel var en bulldog så är Peter Honeth en bäver…
Allan Larsson, ordförande i
Lunds universitets styrelse
– Peter har bidragit med stor
kompetens och kontinuitet.

Maria Lindh

Peter
den store?
Karriärbyte. ”Peter den förskräck-

lige” lär förre universitetsdirektören Peter Honeth ha kallats i akademiska kretsar. Fast det var på
90-talet. I dag haglar superlativen
när LUM frågar: ”En briljant begåvning”, ”otroligt professionell” och
”en djävla arbetsmyra”.
Fast alla vill inte uttala sig med
namn. En del påpekar att arbetsmiljö och personalfrågor aldrig har varit Peter Honeths ”grej”.

Peter Honeth har haft sitt finger med i
det mesta som rört Lunds universitet de
senaste sexton åren. Han har engagerat
sig i kontakterna med näringslivet, i det
internationella arbetet och i utbildning
och forskning. Han har suttit i många
styrelser och betytt oerhört mycket, menar de flesta gamla och nya rektorer, enhets- och kanslichefer, dekaner med flera
som LUM talat med.
Man återkommer till Honeths kunskaper, överblick och arbetskapacitet.
Han har förstått bättre och snabbare än
de flesta sin omgivning. Det har varit
hans styrka och svaghet.
”För den som fattar så snabbt kan det
ibland vara svårt att invänta dem som behöver mer tid på sig.”
” I jämförelse med Peter kan man inte
undgå att se sina egna tillkortakommanden. Det har utmanat många.”

Men det viktigaste ligger framför honom: MAX IV och ESS,
som kommer att göra Lund till
Europas och världens ledande
centrum för materialforskning.
Göran Bexell, rektor:
– En enormt kunnig och erfa-

ren förvaltningschef, som drev
strategiskt viktiga frågor för
universitetets bästa. Vi har honom att tacka för t.ex. lokalförnyelsen och mycket av innovationsarbetet. Peter och
jag samarbetade bra. Jag gratulerar departementet till en

t

Hur beroende är en förvaltningschef av
”sin” rektor?

Att flytta upp utbildnings- och forskningsfrågorna på en nationell nivå är inte
främmande. Lunds universitet är störst
och därmed ofta på tapeten i departementskorridorerna. Men framtiden är
tuff för universitets- och högskolevärlden. Konkurrensen hårdnar ytterligare
– och hoten kommer inte bara från väst
och öst i form av USA och Asien. Nu
börjar utvecklingen i Östeuropa ta fart
också. Peter Honeth ger tydliga och bestämda råd om hur Lunds universitet bör
möta framtiden:
– Genom att ta tag i den interna kvalitetsutvecklingen när det gäller utbildning och forskning. Koncentrera resurser på det vi, förlåt ni, är bra på. Man kan
inte göra allt. Att genom breda kontakter
med omvärlden tidigt se åt vilket håll utvecklingen är på väg och satsa på det.

t

inte är riktigt lämpade för. Då kan det
krävas tunga beslut och det har varit tufft
– särskilt för dem, men även för mig.
Medicinen i sådana jobbiga lägen har
varit att ge sig ut i verksamheten till de intressanta miljöerna för att återfå gnistan.
Under sina sexton år har Peter Honeth arbetat under tre rektorer, Håkan
Westling, Boel Flodgren och nu Göran
Bexell.
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na. Om det vittnar några av de senaste
årens centrumbildningar som tillkommit med hans aktiva stöd.
Universitetsdirektörens mandat har
inte varit givet. ”Men när vakuum uppstår i maktens rum fylls det som bekant
snabbt, och i Lund fylldes det av Peter
Honeth. Han har haft mer inflytande än
alla sina föregångare” säger en av dem
som LUM intervjuat.
– Peter Honeth har haft en grundläggande vision om hur Lunds universitet skulle utveckla sig och framför allt
växa, anser Lars Olof Nilsson, i många år
chefstjänsteman vid LU och nu förvaltningschef vid Växjö universitet.
utvecklingen inom
de områden som han prioriterat. Förvaltningen eller administrationen hör inte
dit. Den bilden delas av Lars Olof Nilsson, som menar att förvaltningen inte genomgått någon grundläggande förändring sedan 90-talets början.
Samma uppfattning har Tarmo Haavisto – f.d. lektor i nationalekonomi, studierektor, chef för Kansli S och nu chef
för Studerandeenheten. Han är positiv
till Peter Honeth, som lärt honom mycket och han har svårt att se att en person
ska kunna ersätta Honeth.
– Lunds universitet var hans revir.
Han har ensam haft koll på universitetets alla områden.
Mot den bakgrunden är det inte så
märkligt att han inte utvecklat förvaltningen mer. Han har inte haft tid.
Själv säger Peter Honeth att han överlåtit mycket ansvar åt sina enhetschefer.
Men där haltar hans självbild, tycker
Lars Olof Nilsson.
Honeth har drivit

Första dagen på jobbet 1990. Peter Honeth
är ny försvaltningschef och universitetsdirektör. foto : fredrik hagblom / hagblom foto

t

t

Peter Honeth har tagit stor plats. Men
det ska inte uppfattas som makthunger,
snarare som lojalitet, enligt flera bedömare. Honeth har varit expert på universitetssystemet och inte bunden till någon
fakultet. Han har stått friare och ibland
varit mer beslutspotent än t.ex. rektorer-

v ärdefull rekrytering och Peter
till den fina tjänsten.
Jan Nilsson, professor i
medicin, CTR, f.d. dekanus
– Det har varit ett privilegium
att få jobba med honom. Jag
har aldrig träffat någon som
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kan så mycket om den här världen. Och han har varit så lojal
mot universitetet även när det
blåst rätt hårda vindar. Han har
alltid ställt upp när man behövt
stöd. Och han har en väldigt fin
humor. Jag har haft mycket kul
med Peter.

– Peter har alltid varit öppen för sakargument, men många har inte bedömt det
som lönt att driva egna frågor. Det är ändå
alltid Peter som bestämt i sista hand.
Peter Honeths ledarstil framstår som
pragmatisk, mer traditionell än modern,
mer auktoritär än demokratisk. Sociala
relationer är inte Honeths starka sida, enligt några av hans gamla medarbetare.
Han saknar inte empati, men det hade
kanske behövts lite mer känsla i t.ex. personal- och arbetsmiljöärenden.
Men personalpolitik och arbetsmiljö
var inget som Peter Honeth prioriterade, vilket också blev en signal till hans
underlydande chefer. Några av dessa har
tillhört hans innersta krets av medarbetare; vissa kallar det en informell herrklubb, vars medlemmar varit lojala med
Honeth och han med dem, i alla väder.
Kvinnliga medarbetare har däremot
kunnat känna sig marginaliserade och
främmande för Peter Honeths ledarstil,
säger några bedömare.
kommer i Peter Honeths ställe? Ja, det diskuteras nu som
bäst. Ska LU ha en ny stark man eller
kvinna? Ska man ha en förvaltningschef
som ägnar sig enbart åt förvaltningen eller också åt mycket annat? Frågan är öppen.
”Vi vet ju sedan några veckor inte
längre vem som bestämmer vid Lunds
universitet” hävdar en av LUMs informanter lite skämtsamt.
Vem eller vilka

BRITTA COLLBERG
Fotnot: Akademisekreterare Hans Modig

går in som ersättare för Peter Honeth fram
till sommaren och Maria Wennerström ersätter Hans Modig.

Boel Flodgren, f.d. rektor
– Vi hade ett fint samarbete.
Peter var mycket lojal. Visst var
han stark, men det var framför
allt som genomförare av politiken. Många gånger har han
inte fått den credit han förtjänar.

Lars Lavesson, chef för
Byggnadsenheten
– En briljant begåvning. Jag har
aldrig arbetat med någon som
kan mäta sig med honom i intellektuell skärpa.
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Donation räddar
kyrkohistoriker
donation. I maj blev professorerna

Anders Jarlert och Samuel Rubensson vid kyrkohistoria uppsagda från
heltid till halvtid.
Men tack vare en öronmärkt miljondonation från Thora Ohlssons
stiftelse kan nu båda arbeta kvar på
Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR, på heltid i tre år.

CTR har under en tid sett ett sviktande intresse från studenterna och dessutom kraftigt minskade externa forsknings
anslag. I maj beslutade ledningen därför
att säga upp tjänster som inte var finansierade genom grund- och forskningsmedel. Bland annat drabbades de två professorerna på kyrkohistoria, Anders Jarlert
och Samuel Rubensson, av nedskärningarna och skulle gå ner till halvtid.
Men tack vare donationen på 3,6 mil-

Samuel Rubensson och Anders Jarlert – professorer som får jobba heltid trots allt.

joner räddas tjänsterna.
– Donationen är en stor och välkommen förstärkning. Den ger kyrkohistorian en chans att bygga upp ämnet på
grund- och forskningsnivå på ett långsiktigt och hållbart sätt, säger dekanus
Werner G. Jeanrond.
Gåvobrevet anger att kyrkohistorikerna ska medverka i det pågående projektet

Externa anslagsgivare
styr mer än rektor
Etik. Tydligare ledning, mer preci-

serade rättigheter och skyldigheter,
och sanktioner för dem som klart
bryter mot dessa regler.
Det efterlyste flera talare vid ett
seminarium om etik, anordnat av
Medicinska fakulteten.

Inom universitetsvärlden finns det många
exempel på professorer som ägnat sig så
mycket åt egna företag eller andra uppdrag att deras egentliga arbete blivit lidande. Och rektor och dekaner har av tradition liten makt att styra sina forskare.
– Det enda styrmedel som rektor förfogar över är pengar, fördelningen av resurser. Men det fungerar inte särskilt bra,
LUM nr 9 | 2006

menade professor emeritus Göran Hermerén.
Lennart Nilsson, tidigare styrelseordförande vid LU, höll med:
– Jag har sett professorer som sedan
de tillträtt sin tjänst har försvunnit ut i
rymden och knappt setts till på fakulteten. Så får det ju inte vara!
Lennart Nilsson är numera styrelseordförande vid högskolan i Kalmar och
kan jämföra gamla universitet och nya
högskolor.
– Vid de nya högskolorna har rektor
större makt. I Kalmar har rektorn till exempel gått in och lyft bort en prefekt som
inte fungerade. Det skulle aldrig ha hänt
vid LU…, sa han beklagande.

att skriva Lunds domkapitels och Lunds
domkyrkoråds historia. Det arbetet leds
av en särskild projektgrupp knuten till
Thora Ohlssons stiftelse.
– Projektet ger en regional och lokal
förankring på forskningsnivå med en bra
anknytning till ämnet kyrkohistoria som
nu blir synligare på ett nytt sätt, säger
Werner G. Jeanrond.
CTR har precis börjat arbeta med sin
nya kostym och struktur efter omorganiseringen i våras.
– Vi har tur som redan har minskat
vår personal eftersom studenttillströmningen minskar, inte bara hos oss utan
över hela universitetet, säger Werner G.
Jeanrond.
Som en följd av minskat studieintresse
på området – CTR har tappat 100 helårsstudenter i år jämfört med förra hösten –
har kursen i etik 1–20 dragits in.
Werner G. Jeanrond ser dock tiden an
med tillförsikt, inte minst tror han att den
nya organisationen på CTR kommer att
tydliggöra forskningen. Samtliga lärare
och forskare har organiserats i två forskarkollegier, ett för religionsvetenskap
och ett för teologi.
Anna Johansson

Med begränsad formell makt och begränsade ekonomiska resurser hos universitetsledningen styrs många forskare mer
av de externa anslagsgivarna. Och dessa har springer gärna i flock: även forskningsfinansieringen styrs av trender.
– Just nu finns det mycket pengar
till nanoforskning inom EU. Då försöker alla att definiera om sina projekt så
att de får en nanovinkel, sa Göran Hermerén och möttes av ett igenkännande
fniss från publiken.
Lennart Nilsson, som också är med i
styrelsen för Crafoordstiftelsen, hade tidigare funderat just om hur forskningsanslag bör fördelas. Han fick ett önskemål av professor Urban Gullberg:
– När alla gör på samma sätt, så blir
forskningen kortsiktig och trendinriktad. Titta i stället på hur de andra finansiärerna fördelar sina pengar, och gör precis tvärtom!
INGEL A BJÖRCK
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Studier av finska gener
gav Fernströmpris

Finland har en ovanligt homogen befolkning, som härstammar från ganska
få personer – så sent som på 1700-talet
bodde bara ca en kvarts miljon människor i Finland. Genetiska avvikelser kunde därför få stor spridning i befolkningen,
och hela 35 ärftliga sjukdomar är vanligare i Finland än någon annanstans.
Leena Peltonen har kunnat beskriva de

gener och mekanismer som ligger bakom
flera av dessa sjukdomar.
– Eftersom den finska befolkningen
är så homogen, så kan det räcka med att

testa 1000 personer för att identifiera en
sjukdomsgen. I en blandad befolkning
som t.ex. i London skulle det ha behövts
40.000 personer, säger Leena Peltonen.
genetiska sjukdomarna är mycket ovanliga. De är
ändå intressanta för forskarna eftersom
deras uppkomstmekanismer kan kasta
ljus också över andra, vanligare sjukdomar. Leena Peltonens forskargrupp har
nu gått vidare till sådana vanliga sjukdomar som diabetes, depression, MS, schizofreni och laktosintolerans.
– Vi tror att schizofreni inte är en utan
kanske fem eller femton olika sjukdomar
med olika mått av ärftlighet. Generna
kanske står för femtio procent av sjukdomsrisken i en typ av schizofreni, men
för hela nittio procent i en annan. Att lära
sig skilja mellan de olika varianterna av
sjukdomen är viktigt för behandlingen,
menar Leena Peltonen.
När det gäller laktosintolerans, överMånga av de ”finska”

Immunolog får lokala
Fernströmpriset
forskarpris. Att få kroppens för-

svarstrupper att samlas i rätt mängder och på rätt ställen. Det är det
övergripande målet för Lunds universitets fernströmspristagare, professorn i immunologi Bill Agace.

Bill Agace forskar om hur en viss typ
av vita blodkroppar, T-cellerna, förflyttar sig ut i vävnaderna. Dit ska de bege
sig när någon del av kroppen blir angripen av exempelvis bakterier eller virus.
14

Men ibland går försvaret överstyr, så att
T-cellerna samlas i alltför stora mängder.
Det händer bl.a. vid de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerlös kolit och
Crohns sjukdom samt vid autoimmuna
sjukdomar som MS och psoriasis.
T-celler bildas i benmärgen, men det
är först när de kommit vidare till lymfkörtlarna som de får sin ”soldatutbildning”. Det är där de aktiveras så att de
får förmågan att ta sig in i olika vävnader
och bemöta olika angripare. Bill Agace

känslighet mot mjölksocker, så är det
egentligen inte en sjukdom. Genen för
laktosintolerans är tvärtom den ursprungliga formen i människans genuppsättning, medan vi nordbor är mutanter. Vi har fått en genförändring som
gör att vi tål mjölksocker, vilket gett oss
en bättre kost än vad vi med tanke på klimatet annars hade haft.
INGEL A BJÖRCK

t

forskarpris. Den speciella genuppsättningen i Finland är det som
lagt grunden till årets stora Fernströmpris. Priset på en miljon kronor gick till Leena Peltonen från
Helsingfors, en av världens främsta forskare i molekylär genetik och
den första kvinna som ensam fått
Fernströmpriset.

Fernströmstiftelsen

Fernströmstiftelsen, bildad av skeppsredaren Eric K. Fernström från Karlshamn, har
sin bas vid Medicinska fakulteten vid Lunds
universitet. Stiftelsen delar årligen ut dels
ett stort nordiskt pris på en miljon kronor
(som i år gick till molekylärgenetikern Leena Peltonen från Helsingfors, se artikel
intill), dels lokala priser på 100.000 kronor till en lovande yngre forskare vid varje
medicinsk fakultet i landet.

och hans forskargrupp har kunnat
visa att denna specialiserade förmåga styrs av vilken
lymfkörtel en Tcell aktiverats i.
– Genom att
lära oss att påverka
Bill Agace.
den rätta lymfkörteln kanske vi skulle kunna styra just
de T-celler som riktar sig till en viss vävnad, t.ex. tarmen. I somliga fall kan man
vilja minska T-cellernas aktivitet, som
vid inflammatoriska tarmsjukdomar,
och i andra fall vill man öka den, som
vid en vaccination, säger Bill Agace.
text & foto : Ingela björck
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Christian W. Jansson
donerar retorikprofessur
Donation. I Lundagård står skal-

den Esaias Tegnér staty. Han är en
av många i en lång rad goda talare
som fostrats i Lund. Trots detta har
universitetet saknat en professur i
ämnet retorik. Fram till nu.
Tack vare en privat donation på
25 miljoner av KappAhls vd Christian W. Jansson, får Lund en egen,
tillika evig, retorikprofessur.

Christian W. Jansson är, förutom vd och
koncernchef för KappAhl, även styrelseordförande i Semcon AB. Innan karriären tog fart var det här i Lund, där han
också är bosatt, som han började plugga
ekonomi. Studierna mynnade ut i en civilekonomexamen 1971.
Den privata donationen ser donatorn
som ett sätt att betala tillbaka för sin studietid.
– Lund är mitt alma mater och min

donatorn starkt kopplar till ledarskap.
– Ledarskap handlar om förmågan att
kommunicera. I USA är ”speech” en naturlig del i studenternas utbildning. Vi
svenskar fostras inte i att tala och framföra. Ska Sverige klara sig i konkurrensen behöver vi bli bättre på retorik, säger
Christian W. Jansson.
att få sin placering på Språk- och litteraturcentrum.
Områdena humaniora/teologi och samhällsvetenskap delar på ansvaret för den
verksamhet som nu ska byggas upp kring
ämnet. Retoriken kommer emellertid att
bli ett starkt stödämne för samtliga fakulteter vid universitetet.
– En sådan här professur ger utomordentliga möjligheter för vår verksamhet
och den enhet som vi ska bygga upp kan
bli väldigt kraftfull. Där ingår sedan tidigare journalistik, pressvetenskap och
medie- och kommunikationsvetenskap,
säger Jan Svensson som är dekan för humaniora/teologi.
Professuren kommer att utlysas inom
kort och en professor kan vara på plats
till sommaren.
Professuren kommer

Fundraisrarna Carina Skoglund och Karin
Ånell flankerar Christian W. Jansson.

utbildningsmässiga plats på jorden. Här
byggdes fundamentet för den kunskap
som jag samlat på mig genom åren, säger Christian W. Jansson.
Donationen på 25 miljoner öronmärks
för en professur i retorik, ett ämne som

Text & foto : Anna Johansson

Stora anslag till medicinska forskare
Forskningspengar. En cellbiolog

och en fysiolog från Lunds universitet har fått årets forskningsanslag
från Stiftelsen Konsul Thure Carlssons Minne. Karl Swärd har fått
400.000 kr för forskning om kolesterol och åderförkalkning, medan
Ulrika Mårtensson fått 250.000 kr
för forskning om östrogens effekter
på diabetes och bröstcancer.

Karl Swärds forskning är inriktad på
hur höga blodfetter påverkar blodkärlens funktion. Cellerna i kärlväggen har
inbuktningar i cellmembranet, så kal�lade caveolae (”små grottor” på latin).
Caveolae är ytterst små, bara 50–100
nanometer, men anses viktiga för sigLUM nr 9 | 2006

nalöverföringen via cellmembranet.
– Caveolae innehåller rikligt med kolesterol och andra fetter, och vi tror att
höga kolesterolnivåer – den grundläggande riskfaktorn för åderförkalkning – kan
förstärka åderförkalkningsprocessen genom att påverka caveolaes funktion. Möss
som saknar caveolae får t.ex. nästan inte
alls åderförkalkning, säger Karl Swärd.
Ulrika Mårtensson studerar en nyupptäckt receptor för östrogen. Man har
länge vetat att östrogen verkar både långsamt och snabbt – vissa effekter kommer först efter någon dag, medan andra
märks inom några minuter. Det visar sig
bero på att cellerna har två olika receptorer (mottagare) för östrogen, en i cellkärnan och en på cellytan.

Receptorn i cellkärnan, som svarar
för de långsamma effekterna av östrogen, har forskarvärlden känt till i flera
år. Receptorn på cellytan, som tros ge de
snabba effekterna, upptäcktes förra året.
Ulrika Mårtensson och hennes kollegor
hade då genom genförändringar redan
fått fram en typ av mus som saknar just
denna receptor. Hon har därigenom ett
försprång i forskningen på området.
Tamoxifen, ett vanligt läkemedel mot
bröstcancer, verkar genom att påverka
den ”långsamma” östrogenreceptorn.
Den nya ”snabba” östrogenreceptorn är
en intressant måltavla för nya läkemedel
för behandling av t.ex. bröstcancer, diabetes och benskörhet.
Ingela björck
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Anslagsforskning
kan bli fri på nätet
open access. Ingegerd Rabow vid

Biblioteksdirektionen har fått i uppdrag av Vetenskapsrådet, VR, att utreda förutsättningarna för att införa krav
på att den forskning som fått anslag
också blir fritt tillgänglig på webben,
dvs open access.
VR har skrivit under den internationella Berlindeklarationen som vill främja ökad tillgånglighet av vetenskapliga resultat. Och det har även Sveriges
universitets- och högskoleförbund,
SUHF, liksom universiteten i Stockholm
och Lund, gjort.
Ingegerd Rabow har under lång tid
varit en av de drivande när det gäller
open access-frågorna både i Sverige
och internationellt. En viktig uppgift
för henne nu blir att ta fram en vägledning för forskare om rätten till deras
artiklar. Tanken är att hjälpa forskarna
att inte avtala bort rätten till tidskriftsförlagen när VR med flera istället vill
att forskarna ska arkivera sina artiklar
i gemensamma databaser. En morot i
detta kan vara att påtala att studier visar att artiklar som är fritt tillgängliga
citeras mer och att vetenskapliga rön
uppmärksammas snabbare i öppna
tidskrifter.

Mer arbetsliv
på webben

Juridikens dag:

Skatterna hänger inte
med i globaliseringen
juridik. – Det talas om att staten

i framtiden bara kommer att kunna beskatta ”de fyra f-en” – fattigt
folk, föda och fastigheter. Allt annat är rörligt i den nya globaliserade världen.
Det sa docenten i finansrätt Mats
Tjernberg i ett föredrag om globalisering, skatter och välfärd vid Juridikens dag.

– ”Fattigt folk” innebär här inte de verkligt fattiga som inte har något att beskatta, utan t.ex. offentliganställda som inte
så lätt kan få jobb utomlands, och som
inte har pengar nog för att kunna skatteplanera. ”Föda” är en nödvändighet och
staten kan därför utan risk lägga moms
på maten, och ”fastigheter” är oflyttbara
och kan beläggas med antingen skatt eller kommunala avgifter.
– Företagen är däremot flyttbara. Huvudkontoret kan ligga i ett land och produktionen i ett annat, beroende på var de
bästa villkoren erbjuds. Staternas makt
att ta ut skatt – och därmed att ge välfärd
åt sina medborgare – minskar.
– När företagen blir globala borde

skatterna egentligen inte fortsätta att
vara lokala, menade Mats Tjernberg.
Det finns dock inga seriösa förslag om
en global skatt än så länge, annat än den
s.k. Tobinskatten. Detta förslag går ut på
att lägga en avgift på 0,1–0,25 procent på
alla valutarörelser, vilket skulle minska
valutaspekulationerna och samtidigt ge
kapital till satsningar i den fattiga världen. Förslaget tas numera på allvar på
många håll, men därifrån till genomförande är steget långt.
En annan talare vid Juridikens dag var
doktoranden Timo Minssen. Han forskar om patent på gener, ett omdiskuterat område.
– Det finns kritik av olika slag. Somliga menar att patent på gener är fel av religiösa eller etiska skäl. Andra anser att vissa speciella genpatent är omoraliska, och
åter andra hävdar att somliga patent får så
stort omfång att de blockerar utvecklingen, sa han. Målet för hans egen forskning
är att diskutera möjliga kompromisser
som kan tillgodose både de ekonomiska
intressena, respekten för mänskliga rättigheter och forskningens frihet.
INGEL A BJÖRCK

Länkar. För att ytterligare lyfta

fram doktoranders forskning och kopplingen till arbetsmarknaden, finns nu
följande länkar med texter på Arbetsli
vscenters hemsidor: Sidan www.lu.se/
o.o.i.s/1051 ”Jobb – Arbetsgivare”
(under ”Arbetsgivare”). Länken: ”Aktörer inom forskning och utveckling
(FoU)”. Sidan www.lu.se/o.o.i.s/477
”Näringslivssamverkan”. Sista stycket:
”Arbetsgivare - Forskare”. Sidan www.
lu.se/o.o.i.s/3354 ”Service för arbetsgivare”. Sista stycket ”Arbetsgivare Forskare” (och 2 länkar). Se även information om söka-jobb-seminarier för
doktorander: www.ldk.lu.se/
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Unga forskare kompenseras
dubbelt vid föräldraledighet
personalförmån. Universitetet ska

bli en mer attraktiv arbetsgivare och underlätta för män och kvinnor med barn
att göra karriär. Ett färskt rektorsbeslut
ger nu forskarassistenter rätt till dubbel
kompensation om de har varit föräldralediga under sin anställning.I dagsläget
finns 177 forskarassistenter i Lund, varav 66 är kvinnor och 111 män. De nya

reglerna som nu införs lokalt vid Lunds
universitet – och som är en direkt följd
av den nya jämställdhetspolicyn – innebär att en forskarassistenttjänst förlängs
med dubbelt så många dagar som forskarassistenten tar föräldraledigt. Femtio
dagars föräldraledighet ger alltså 100
dagars förlängning. Förlängningen kan
uppgå till maximalt 730 dagar.
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Diabetesforskare
får 22,5 miljoner
Guldregn. Diabetesforskare vid

Prisade pedagoger på professorsinstallationen: från vänster Anders Malmström, Anders Ödman och Fredrik Friblick. foto : kennet ruona

22 nya professorer
ståtligt installerade
professorsinstallation. 22 nya
professorer installerades den 20 oktober. Bland dem fanns Lena Neij
som blev professor i byggande och
byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv; det är den första professuren i sitt slag. Vid högtiden delades
också höstens pedagogiska priser ut.

De nyinstallerade professorerna är: David Kerr i missionsvetenskap, Gregor
Noll i folkrätt, William Agace i experimentell medicinsk forskning, Anders
Bjartell i urologi, Anna Hultgårdh-Nilsson i molekylär kärlbiologi, Fredrik Ivars
i immunologi, Bo Jönsson i miljömedicinsk kemi, Magnus Karlsson i medicinsk forskning, Juan Merlo i folkhälsovetenskap, Inga Odenholt-Malmfors i
infektionssjukdomar, Rui-Dong Duan i
experimentell medicinsk forskning, Rikard Schönström i litteraturvetenskap,
Bo Petersson i statsvetenskap, Göran
Ahlström i ekonomisk historia, Krister
LUM nr 9 | 2006

Moberg i handelsrätt, Per Möller i kvartärgeologi, Allan Rasmusson i växtfysiologi, Mohsen Assadi i kraftverksteknik,
Jurek Pyrko i energihushållning, Svend
Fredriksen i termisk energiteknik, Lena
Neij i byggande och byggnader i ett hållbarhetsperspektiv, Stephanie ReimannWacker i matematisk fysik.
Installationsföreläsningen med rubriken ”Kriget mot resistenta bakterier – är
vi tillbaka i preantibiotikaeran?” hölls av
professor Inga Odenholt-Malmfors.
Höstens pedagogiska pristagare belönades också vid professorsinstallationen.
Universitetets pris går till universitetsadjunkt Fredrik Friblick, teknisk logistik, och professor Anders Malmström,
Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap.
Studenternas pedagogiska pris gick
till docent Anders Ödman, Institutionen
för arkeologi och antikens historia.
brit ta collberg

Lunds universitet har fått 22,5 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Pengarna ska investeras i ny teknik för att finna svaret på
genetiska och miljömässiga faktorers
betydelse för uppkomsten av diabetes
och dess komplikationer.
De nio forskargrupperna som gemensamt beviljats anslaget leds av Leif
Groop, Holger Luthman, Jan Nilsson,
Åke Lernmark, Sten Ivarsson, Corrado
Cilio, Carl-David Agardh, Henrik Semb
och Erik Renström. Samtliga forskargruppsledare är verksamma vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet,
och dess nyinvigda Clinical Research
Centre, CRC, i Malmö.

Linné lockar lärare
Vetenskaplig kändis. Linnés lys-

kraft består. Det kan man konstatera
på Naturvetenskapliga fakulteten, där
man varje år anordnar fortbildningsdagar för lärare på gymnasiet och högstadiet. I år såg detta arrangemang
annorlunda ut. Det var en inspirationsdag på temat ”Lär känna Linné” och
skolvärldens intresse för detta har visat
sig vara mycket stort.
I skrivande stund – några veckor före inspirationsdagen – köar ett
hundratal lärare för att få en plats.
Och enligt Anna-Maj Balsberg Påhlsson, som håller i arrangemanget, kommer man att bereda alla plats.
Bakgrunden är 300-årsminnet nästa år av Linnés födelse. En rad skolprojekt om Linné kommer då att arrangeras runt om i landet. Eleverna kommer
knappast att kunna undgå hans namn,
och för lärarna gäller det att vara pålästa och ha egna ideer och infallsvinklar
på ämnet. Det torde vara en tacksam
uppgift eftersom Linné var något av
ett universalsnille. Det speglades också
i inspirationsdagen där deltagarna efter en gemensam upptakt kunde välja
mellan botanik, zoologi och medicin.
17
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spring ger
starka ben

på en avhandling om de motionerande barnen i Bunkeflo. Där pågår sedan 1999 det så kallade
Bunkefloprojektet (se faktaruta), som går
ut på att ge alla barn 45 minuters fysisk
aktivitet varje dag. Det kan vara bollspel,
lek eller aerobics – huvudsaken är att barnen och ungdomarna håller sig igång.
Det är ju som bekant vad svenskarna numera inte gör i tillräcklig utsträckning. Vardagsmotionen har nästan utrotats av bilar, hissar och TV-soffor, med
Han disputerar snart
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som oroar honom. Ungdomar som sitter stilla
framför ett dataspel eller en musikanläggning, kanske med en påse chips och
en läsk bredvid sig, gör inte många insättningar i sin ben-bankbok.
I Ängsslätts- och Sundsbroskolorna
Det är den senare gruppen

t

Vad de på samma gång gör genom den
fysiska aktiviteten är att sätta in resurser
på sin ”ben-bankbok”. Skelettet kan ses
som en bank där det gäller att bygga upp
kapital inför livets andra halva, då skelettet börjar bli skörare.
Men banken ger bara god utdelning
på riktigt tidiga insättningar.
– Den som blir fysiskt aktiv som vuxen kan förbättra skelettets hållfasthet
med några procent. Men börjar man redan som barn kan förbättringen bli hela
20 procent. Därför är det viktigt att inte
missa chansen att bygga upp bra motionsvanor redan i skolåldern, säger ortopeden
Christian Lindén från universitetets institution för kliniska vetenskaper i Malmö.

följd att varannan svensk kvinna och
var fjärde svensk man någon gång i livet riskerar att drabbas av en benskörhetsfraktur. Dagens människa har, enligt ortopederna, blivit ”ett mekaniskt
hållfasthetsproblem”.
– Förr höll alla ungdomar igång åtminstone litegrann genom att leka eller
spela boll i kvarteret. Nu tränar somliga
mycket medan andra blivit helt passiva,
säger professor Magnus Karlsson som är
vetenskapligt ansvarig för Bunkefloprojektet.

t

Vid Sundsbroskolan och Ängslätts
skolan i Bunkeflo utanför Malmö
pågår full motionsaktivitet. En
grupp flickor hoppar rep och några pojkar tränar skateboard, medan ett blandat gäng spelar basket.
Samtidigt leker andraklassarna ”bananpjätt” i jympasalen.

Magnus Karlsson är vetenskapligt ansvarig för Bunkefloprojektet.

Bunkefloprojektet

Projektet startades 1999 i samarbete mellan Ängsslättskolan i Bunkeflo, Bunkeflo IF och Per Gärdsell, Magnus Karlsson och andra ortopediforskare vid Lunds universitet. Då fick årskurserna 1 och 2 fysisk aktivitet
på schemat varje dag, medan elever med motoriska svårigheter fick ytterligare träningstid. Gradvis har alla årskurser blivit indragna i projektet,
även högstadiet i Sundsbroskolan.
Träningen är upplagd så att alla ska kunna delta, och så mångsidig som möjligt: den omfattar både lek, promenader, bollspel, friidrott,
redskapsträning, aerobics, innebandy, skateboard m.m. Andra hälsofrämjande insatser har också startats, som årliga hälsosamtal med skolsköterskan på högstadiet, en antimobbingplan, och nyttigare fika i elevkaféerna. Många andra skolor i Sverige tillämpar nu hela eller delar av
Bunkeflo-upplägget, se www.bunkeflomodellen.com.
19

t
Rörelseglädje
– en grund för
framtidens
hälsa.

har man dock lyckats få med alla elever,
oavsett vad de sedan gör på fritiden.
– Utomstående studiebesökare brukar
häpna över att det går att få tusen barn och
ungdomar att göra någon form av motion
varje dag utan protester, säger skolornas
”hälsopromotor” Linda Liljedahl.
Nyckeln är, menar hon, att man börjar så tidigt. När barnen haft fysiska aktiviteter på schemat varje dag ända sedan
ettan, så blir det naturligt och inte motigt
för dem att röra på sig.
När projektet startade 1999 var somliga lärare kritiska. Borde man verkligen
förlänga skoldagen med motion, skulle
inte det gå ut över de vanliga skolämnena? Men snart märkte alla att barnen blev
mer koncentrerade i skolsalen när de fått
använda sin överskottsenergi till lek och
jympa. Därför förlängdes också projektet, så att de som nu går i årskurs nio haft
motion på schemat ända sedan 1999.
Det lärarna noterat har forskningen
sedan kunnat belägga. Pedagogen Ingegerd Ericsson från Malmö högskola har
visat att Bunkeflobarnen klarat sig bättre på nationella prov i svenska och matematik än barn från jämförbara skolor

Att vilja men inte orka...
Hur man kan göra människor mer
fysiskt aktiva är en fråga som intresserar inte bara ortopeder utan också psykologer vid Lunds universitet.
Idrottspsykologen Erwin Apitzsch
har just avslutat ett projekt på området och påbörjat ett annat.

Det förra projektet är knutet till en regeringssatsning kallat Handslaget, där
idrottsföreningar fått pengar för samverkan med skolor för att få fler elever
att börja röra på sig. Erwin Apitzsch och
hans medarbetare har besökt tio skolor
och frågat fysiskt inaktiva ungdomar om
deras inställning till motion.
– Vi fann två grupper av inaktiva ungdomar: de som var passiva men kunde
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tänka sig att komma igång om de fick rätt
stimulans, och de som valde bort motion
för att de inte var intresserade. Men merparten av de inaktiva ville faktiskt bli aktiva, säger han.
drar han
bl.a. följande slutsatser med adress till
idrottsföreningar och kommuner:
• Idrottsföreningarna bör ta reda på
vilka aktiviteter ungdomarna är intresserade av, i stället för att utgå från vad man
själv har att erbjuda. Om flera föreningar samarbetar i en skola kan utbudet bli
större och mer anpassat till ungdomarnas önskningar.
• Fotboll, skridskor och gymnastik är
idrotter som många barn börjar med rePå grundval av resultaten

dan i 6–7-årsåldern. Särskilda nybörjargrupper för ungdomar kunde vara ett sätt
att dra till sig tonåringar som missade den
chansen och nu ser loppet som kört.
• Nya aktiviteter som ”killerboll” och
”parcour” kanske kunde erbjudas av fritidsgårdarna.
• Fria eftermiddagstider i kommunens idrottshallar, med ledare från någon
idrottsförening närvarande, kunde vara
ett sätt att locka de ungdomar som inte
vill binda sig till motion vid fasta tider.
Det andra projektet vänder sig till mo-

tionsintresserade vuxna, och är ovanligt
långsiktigt – det ska pågå i hela 18 månader.
– Erfarenheten visar att livsstilsför-
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utan extra idrott. Motionen kan också
förebygga framtida hjärt-kärlproblem,
enligt en undersökning av barnens syreupptagningsförmåga gjord av fysiologen
Magnus Dencker från LU och Universitetssjukhuset MAS. Sjukgymnasten Susanna Stenevi hoppas i sin kommande
avhandling kunna belägga liknande positiva resultat för barnens muskelmassa.
De välundersökta Bunkeflobarnen
har varje år fått kondition, blodfetter,
benmassa, skelettstorlek, muskelmassa
m.m. mätta. Alla data som samlats in har
väckt internationell uppmärksamhet, eftersom studien redan efter bara två år var
världens längsta i sitt slag. Och den ska
inte ta slut när de första ungdomarna går
ut högstadiet.
– Vi hoppas att de allra flesta fortsätter till gymnasier i Malmö, så att vi kan
fortsätta att följa upp dem varje år. Efter
studentexamen kan det bli svårare att få
tag på dem, men vi vill ändå gärna försöka göra uppföljningar med lite längre
mellanrum, säger Magnus Karlsson.

Välkommen till

Stora IT-dagen
Seminarier - Mässa
inom IT och Inköp

22 november
2006
kl 9-15

Program

e-administration
mobilitet
eﬀektivare IT-drift
makten över framtiden
IT-visioner
Arrangörer:
LDC och LU Inköp

Kårhuset, John Ericssons väg 3, Lund • Fri entré
Mer info och anmälan www.ldc.lu.se/itdag

text: INGEL A BJÖRCK
foto : kennet ruona

ändringar tar lång tid. Motionsprojekt
som bara pågår några månader, vilket är
det vanligaste, lyckas sällan, säger Erwin
Apitzsch.
Det gäller nämligen att de nya motionsvanorna blir ordentligt grundlagda,
eftersom nybörjare har lätt för att tappa sugen. En förkylning, sjuka barn eller en resa kan räcka för att de ska komma av sig, så att motionerandet rinner
ut i sanden.
Deltagarna i idrottspsykologernas nystartade projekt arbetar alla på universitetssjukhuset. De ska få ingå i olika
grupper där deltagarna får varsin mentor. Mentorerna är studenter med egen
idrottsbakgrund och specialutbildning
för uppgiften. De ska hålla regelbunden
kontakt med deltagarna och hjälpa dem
över eventuella svackor.
INGEL A BJÖRCK

Bunden eller
rörlig ränta?

Färs & Frosta Taklån
Lånet med den bundna och rörliga räntans fördelar!

Den enda bank du behöver.
Kundtjänst 046-37 18 00 Internet: www.fofspar.se
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porträtt | mef nilbert

Hon arbetar med svårt sjuka och
befinner sig ofta nära döden
bland sina patienter.
Hennes drivkraft finns i uppgiften att hitta nya vägar för att behandla cancer.
Möt professor Mef Nilbert – lika
delar specialistläkare och forskare i
onkologi och enligt dottern en hejare
på datorspel.

läkare
utan
gränser
LUM nr 9 | 2006

Mef Nilbert, specialistläkare och professor i onkologi. foto : mikael risedal
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D

et gäller att spänna fast sig
i soffan när man intervjuar
professor Mef Nilbert. För
resan tar fart efter att hon
själv har placerat sig i en beige skinnfåtölj
i det inglasade biblioteket på Kampradlaboratoriet (”här brukar jag sitta när jag
behöver tänka i lugn och ro eller prata
enskilt och här får jag alltid vara ifred”).
Färden går från barndomens Jämtland och Frösön, vidare till Lund – där
jobbet på Onkologen och Kampradlaboratoriet finns – till USA där hon forskat och fortfarande har många vänner.
Mef Nilbert väjer inte för några ämnen
på vägen. Forskningen, patienterna, etik,
tredje uppgiften, familj, ledarskap, karriär, livsåskådning – alla frågor svarar
hon rakt, knivskarpt och befriande ledigt på.
och både specialistläkare och professor i onkologi. Hon
delar arbetstiden lika mellan de båda rollerna.
– Det låter kanske gammeldags men
för mig är det viktigt att fortsätta träffa patienter när jag forskar. Ena delen av
mitt jobb är att titta på mutationer i ärftlig cancer och försöka förstå tumörens
biologi och hur vi ska behandla på bästa
sätt. Vi är beroende av att kunna koppla
nya fynd till patienterna. Likaså kan jag
plocka med mig erfarenheter från patienterna och deras familjer till laboratoriet.
Mef Nilbert är 39 år

Mef Nilbert ser sportig ut i knallrosa
skjorta. Hon håller händerna instoppade
mellan jeansklädda och korsade ben när
hon pratar. Men emellanåt roterar hon
ett kvarts varv i snurrfåtöljen så ansiktet
vänds rakt emot mig. Då far också händerna upp och understryker det hon berättar. Som när hon beskriver en genetiskt skadad tumörcell med bilden av en
trasig bil. Bromsen slutar fungera och gasen hålls kvar i nertryckt läge och risken
för spridning är hög. Händerna bromsar och gasar.
väldigt lite expert av typen barsk ”vet-du-inte-det-dettillhör-allmänbildningen”-akademiker,
men desto mer ödmjukhet, både inför
sin forskning, sin person och för tredje
uppgiften.
I år arrangerar hon Forskningens dag
med temat cancer, ett arrangemang för
att nå ut till allmänheten.
– Jag tycker tredje uppgiften är himla kul men vi måste bli så mycket bättre.
Jämfört med företag är vi forskare dåliga på att visa tillämpningen för det omgivande samhället.
Mef Nilbert försöker vara tillgänglig så gott det går. Samtidigt bekänner
hon att tredje uppgiften ger dåligt samvete och gör det svårare att fokusera på
forskningen.
– Men vi måste nå ut med vad vi kommer fram till, annars slår det bara tillbaMef Nilbert utstrålar

Mef Nilbert om:

foto : kennet ruona

Sitt namn
– Jag blev döpt efter en släkting som mina föräldrar tyckte
om. Det är bara vi två i Sverige
som har det förnamnet. Farfar
hette Nilsson och bodde i ett
hus där det fanns en speceriaffär som tillät kredit. Problemet
var att det fanns tre Nilsson i
huset och farfar bytte namn till
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ka på oss själva genom minskade anslag
från forskningsfinansiärerna eller att politikerna inte förstår vad de ska satsa på.
Mef Nilbert har gjort sin akademiska
resa på egna ben – barndomshemmet i
Jämtland saknade akademisk tradition.
– Jag visste redan tidigt att jag ville
bli läkare och att jag behövde vara duktig i skolan för att klara det. Det var inget
större problem för jag var intresserad av
skolan och ville lära mig, säger hon.
under gymnasiet åkte hon
till Lund för att gå i Folkuniversitetets
Forskarskola. Där bekantade hon sig
med cancerforskaren Felix Mitelman
och med kromosomavvikelser i tumörer.
Hon fastnade för Lund (”Uppsala hade
jag så tråkiga minnen ifrån eftersom min
mormor var sjuk och låg där under lång
tid”). Att Mef Nilbert också fastnade för
forskningen och gick ner i laboratoriet så
ofta hon kunde under sina efterföljande
medicinstudier bekräftas av att hon blev
doktorand vid 21, disputerade vid 24 och
tog läkarexamen ett par år efter det.
– Jag jobbade jättemycket, pluggade på
dagarna och gick till laboratoriet på kvällarna. Men det var kanske inte helt i enlighet med dagens Bolognatänk att jag antogs till forskningen efter två års studier.
Mef Nilbert arbetar fortfarande
mycket.
– Jag tycker om att jobba. Ena dagen
är inte den andra lik. Arbetet innehåller
En sommar

Nilbert när han tröttnade på att
betala de andra Nilssons krediter.
Att arbeta med cancer
– Idag överlever hälften av alla
cancerpatienter. Det finns cancerformer som 90 procent av
patienterna dog av för tio år
sedan där vi idag kan bota 90
procent.
– Mitt jobb är en bland-

ning av glädje över dem som
blir friska och ilska över att cancer drabbar dem som många
gånger står mitt i livet. Jag hanterar det genom att veta att
forskningen har en tydlig framåtriktning.
– Idag arbetar vi med målsökande behandling som riktar in
sig på specifika tumörmolekyler och det är väldigt spännande och lovande.
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med mig barnvagnen och ställde på laboratoriets balkong. Där sov flickorna på
förmiddagarna medan jag var i labbet.
När barnen vaknade gick vi hem.
Någon del av helgen tar hon alltid ledigt. Kanske går en tur i skogen med saft
och kaka. Och när barnen har lov eller
följer med på resor umgås familjen dygnet runt.
Mest avkoppling får Mef Nilbert dock
i Jämtlandsfjällen där familjen har en
stuga vid den norska gränsen.
– De första dagarna på jullovet sitter jag uppkopplad vid datorn och läser
manus i rasande fart men allt eftersom
dagarna går sjunker tempot och jobbet
känns allt mer avlägset.
Mef Nilbert tillsammans med kollegerna i forskargruppen: Jacob Engellau, Mef Nilbert, Göran
Jönsson, Princy Francis, och Ulla Johansson. foto : mikael risedal

så många möten med patienter och kollegor och det ger mig väldigt mycket. Barnen tycker säkert att jag jobbar mycket,
men genom mitt och min mans jobb får
ju även de träffa många intressanta personer. Barnen har lärt sig uppskatta olika
kulturer, maträtter och människor.
är även han
läkare, ortoped, och paret träffades på
sjukhuset. De har barnen Stella 6 år,
Hanna, 11 år och 18-årige Pelle.
– På dagis fick Stella svara på hur henMaken Anders Rydholm

Att definiera cancergener
– I mitt arbete tycker jag inte de
etiska frågorna är svåra. Våra
patienter löper 80-90 procents
risk att få cancer och det kommer inte som en överraskning
för dem och deras familjer. Informationen i sig ger ångest
men lättar om man får reda på
vad som kan göras åt sjukdomen. Jag upplever att patienter
är öppna, intresserade och villi-
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nes mamma är. Hon svarade att ”hon är
bäst i världen på datorspel”. Det säger ju
en del om hur mycket jag sitter vid datorn även om jag jobbar och faktiskt inte
spelar, säger Mef Nilbert.
Hur hon hunnit skaffa barn i den smått

otroligt snabba karriären är svårt att få
grepp om. Men hon har varit mammaledig ett år med båda flickorna. Mef Nilbert menar dock att hon hade svårt att
vara en bra mamma på heltid.
– Jag behöver vuxenkontakt och tog

ga att bidra till forskningen även
om det är framtidens patienter
som får ta del av resultaten.
USA
– Jag forskade i två år vid Johns
Hopkins och åker rätt ofta till
USA för att träffa mina vänner.
Där finns en uppiggande brist
på avundsjuka och en härlig inställning till arbete. Som forskare får man ta del av framgångs-

och flugfiske
sitter i sedan barndomen. Som barn band
föräldrarna fast henne och hennes lika
fisketokige bror i en lina runt björkarna vid vattnet för att de inte skulle trilla
i strömmen.
Även hemma på den avstyckade gården i Bonderup kopplar Mef Nilbert av
och gillar att bygga om och tapetsera.
Fast det får gärna gå undan.
– Min man kan nog intyga att jag är
en rätt otålig person, säger Mef Nilbert
innan hon reser sig upp i all sin långa
längd och säger:
– Vi måste sluta nu för det kommer en
murare i kväll.
Vurmen för skidåkning

vinden. Här hemma kan det
kännas lite trögt.
Karriär
– Karriärplanering känns väldigt
långt borta. Jag drivs av uppgiften i mitt jobb och delmål i
vardagen. Men jag har jobbat
länge i Lund och egentligen är
det väl dags att flytta. Jag tror
att det är bra att röra på sig
med jämna mellanrum.

Anna Johansson

Vetenskap och tro
– Jag möter ofta döden och då
blir man ödmjuk inför att det
finns så mycket som vi inte kan
förstå. Med döden kommer en
värdig stillhet och det finns en
ro som manar till eftertanke. Vi
förstår exakt hur en mutation
förändrar ett protein och hur
det kan påverka cellerna. Men
vi vet egentligen inte varför vi
får cancer.
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foto : karl- roland schröter / scanpix

Hur
tänker
apor?
26

Tankeexperimenten är ofta ett roligt inslag i deras liv. Men ibland
tappar de lusten och vägrar samarbeta. Att forska på apors tänkande
kräver därför tålamod.
Kognitionsforskarna Mathias Osvath och Tomas Persson har spenderat åtskilliga timmar på djurparker
för att lära mer om apors bildförståelse och förmåga att planera för
framtiden.

De båda forskarna har ganska nyligen
återvänt till Filosofiska institutionen i
Kungshuset efter flera månaders fältarbete. Tomas Persson har varit på Great
Ape Trust i Iowa, USA för att göra experiment på språkbegåvade bonoboer
(dvärgschimpanser). Mathias Osvath har
varit något närmare, i Furuviks djurpark
i Gävle för att förstå dess schimpanser
och orangutanger bättre.
– Apkognition handlar om vad apans
typ av hjärna har för potential och genom att förstå det kan man dra paralleller till den mänskliga hjärnan, säger Mathias Osvath.
– Vi människor har en föreställning
om att vi står högst av alla arter på jorden, men då tenderar vi att överskatta
människan och underskatta djuren, säger Tomas Persson.
till Lund och skrivbordet igen efter fältarbetet tycker bägge forskarna är tråkigt.
– Det är ute i fält som det känns som
att man forskar på riktigt och när man
gör sina experiment dyker nya uppslag
och idéer upp, säger Mathias Osvath.
– Vid datorn är det svårt att tänka
hur apor skulle kunna bete sig och det är
svårt att tänka ut experimenten på kontoret, säger Tomas Persson.
Märkligt nog jobbar de två – de enda
svenska forskarna som gör psykologisAtt komma hem
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ka experiment på apor – på samma institution och i samma hus. De arbetar
med var sin avhandling, men deras projekt har nära kopplingar till varandra.
Tomas Persson undersöker bildförståelse hos aporna.
– Det pågår ständigt språkexperiment
på aporna på Great Ape Trust, men de
har aldrig tidigare blivit testade på abstrakta bilder. Jag vill se om de klarar att

exempelvis för svårt, riskerar aporna att
bli förvirrade och ängsliga. Dagsformen,
miljön och flocken påverkar också apornas experimentlusta. Likaså om aporna
är tillräckligt motiverade. En övergödd
apa tycker sällan det är mödan värt att
anstränga sig för en godisbit. För forskarna gäller det därför att ha tålamod och ta
vid nästa dag om aporna strejkar.
Forskarna behöver också tänka på sin

”Om vi kan visa hur mycket aporna har i huvudet
kanske det bidrar till att man inte skär ner regnskogen eller tar ihjäl aporna. Det är svårare att
äta upp någon som är lik en själv.”
tolka bilder där de måste fylla i en viss information själva, säger han.
Hur aporna Kanzi ”världens mest berömda apa efter King Kong” och Panbanisha, klarade testen vill han ännu inte
avslöja. Avhandlingen beräknas bli färdig nästa år.
om och i
så fall hur apor kan planera inför framtiden. Kan apor, likt människor, bortse
från omedelbara behov? Skulle de, liksom vi, kunna planera matinköp i morgon fastän de är mätta idag?
– Det har sagts att det bara är människan som har den förmågan. Vi vet ännu
inte om det är så, men det är inte troligt,
säger Mathias Osvath.
Han har gett schimpanserna Linda
och Magda samt orangutangerna Naong och Igge i uppgift att lösa diverse
konstruerade problem. Allt har sparats
på film och ska analyseras.
För apforskarna går mycket tid åt till
att resa dit aporna finns, hitta lämpliga
individer att forska på och att utforma en
bra metod. Är experimentet fel utformat,
Mathias Osvath vill förstå
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egen säkerhet.
– Man måste umgås väldigt försiktigt
med aporna. Efter ett tag accepterar de
dig och experimenten blir ett välkommet
avbrott i deras vardag. Men som forskare blir man inte kompis med dem, säger
Mathias Osvath som utfört sina undersökningar utanför apornas hägn.
Även de djurvårdare som umgås dagligen med aporna är på sin vakt. På Great
Ape Trust är det enbart de egna forskarna som utför experimenten medan Tomas Persson filmar.
– Forskare brukar få kritik från djurvårdare som umgås dagligen med apor
att vi drar slutsatser som baseras på ytliga data och att vi inte känner djuren tillräckligt väl, säger Tomas Persson.
tror dock att samarbetet mellan djurparker och forskare
fördjupas i Sverige framöver. Forsknings
idéerna finns, aporna finns och forskarna likaså.
– Vi är måna om att bygga upp en
fungerande och långsiktig struktur här
i Sverige och våra idéer är inte sämre än
Han och kollegan

Kognitionsforskarna Mathias Osvath och Tomas Persson är de enda svenska forskarna
som gör psykologiska experiment på apor.
foto : anna johansson

de ute i världen, säger Mathias Osvath.
Forskningen de utför ger förhoppningsvis ytterligare en pusselbit till att
förstå hur vi människor utvecklats och
var vi kommer ifrån. Men det finns också ett annat intresse bakom forskningen
som baseras på ideologi. Enligt FN riskerar människoapor som schimpanser,
orangutanger och gorillor att vara utrotade om 10 – 20 år om inte bland annat den
illegala handeln med apkött upphör.
att människoaporna inte bara liknar oss genetiskt, något som många forskare runt om i världen sysselsätter sig med, utan även har
förmågor som liknar våra kanske aporna kan räddas.
– Om vi kan visa hur mycket aporna
har i huvudet kanske det bidrar till att
man inte skär ner regnskogen eller tar
ihjäl aporna. Det är svårare att äta upp
någon som är lik en själv, säger Tomas
Persson.
Kan forskarna visa

Anna Johansson
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dragkamp
till döds?
Universitetet måste välja väg,
menar Fredrik Melander
– Lunds universitet satte sig först
på tvären, men föll sen till föga och
blev ett ”entreprenörsuniversitet”,
sammanfattade opponenten Bo
Rothstein från talarstolen.
Disputanden Fredrik Melander
nickade.
Ja, Lund har anpassat sig – men
inte helt. Universitetet är en blandning av gamla och nya forskningsideal som drar åt olika håll. I
centrum sitter ett fattigt rektorsämbete och försöker styra utvecklingen.

Universitetet måste välja väg och
satsa på att bli ett
renodlat forskningsuniversitet,
tyckte Fredrik Melander.
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Fredrik Melander la i början av oktober
fram sin avhandling i statsvetenskap.
Den beskriver forskningspolitiken vid
Lunds universitet 1980–2005 och universitetsledningens agerande. Att det är
just Lund som är case förklarar den stora åhörarskara som mött upp till disputationen i Kulturens auditorium.
Universitetet måste välja väg, annars
riskerar det att falla sönder – det är en av
Fredrik Melanders slutsatser. Universitetet är nämligen inte ett enda utan många
olika.
Här finns det handlingskraftiga entreprenörsuniversitetet med spetsforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap och med flytande gränser mot
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Universitetsledningen och fakulteter-

na har fått se sina anslag krympa relativt
sett. Pengarna finns istället hos de framgångsrika forskningsledarna. Det är de
som bestämmer forskningens riktning,
i dialog med externa forskningsfinansiärer. Universitetet tillhandahåller lokaler,
service och ibland motfinansiering och
utvecklas allt mer till ett forskarhotell.
– Det är i grunden ett feodalsamhälle som skildras. Makten finns hos folk
som är skickliga på att sticka in snabeln
i mervärdesgrytan och kan bygga upp
egna forskningsimperier, konstaterade
Bo Rothstein, på 70-talet lundensare på
vänsterkanten, numera professor i statsvetenskap i Göteborg.
för ett universitet att ha framgångsrika forskare. Men
en konsekvens av den växande externa
finansieringen är att universiteten som
helhet blivit allt svårare att styra. Detta i
en tid då kraven ökar på ”kraftsamling”
och förväntningarna är större än någonsin på att universiteten ska bidra till välfärd och tillväxt.
Universitetsledningen pressas från flera håll, inte minst från de starka forskningsledarna ute i organisationen. Dessa hårt arbetande internationella stjärnor
fångar upp nya organisatoriska idéer och
vill ha samma faciliteter och proffsiga
service som konkurrenterna i andra delar av världen.
Men även om Lund alltmer blivit ett
biotech-universitet så är det fortfaran-

de ”berett till bådadera”.
Universitetet är en hybrid.
Man vill syssla både med
spetsforskning och bred
grundutbildning, med latin och nanoteknik, med
nyfikenhetsforskning och
tillämpade projekt i samarbete med näringslivet
Men det håller inte i längden att göra allt, menar Fredrik Melander. Universitetet
måste välja väg. Själv föreslår
han att Lund blir ett renodlat forskningsuniversitet med
masters- och forskarutbildningar och låter andra ta hand
om grundutbildningen. Universitetet ska samarbeta med
omvärlden, men måste också slå
vakt om den fria

t

näringslivet. Här finns det klassiska bildningsuniversitetet, med grundforskning
och grundutbildning i fokus och stor ämnesbredd. Här finns också ämbetsmannauniversitetet, myndigheten, med sina
förordningar och sin vana att lyda staten.
Varje del har sitt sätt att styra, sätt
som ofta kommer i konflikt. Universitetet som helhet tappar på så sätt både fart
och identitet, hävdar Fredrik Melander.

”Money talks”, konstaterade opponenten Bo Rothstein.
Betygsnämnden på
första parkett (LarsGöran Stenelo, Eva Österberg, Merle Jacob
och Per Lundberg.)
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Det är självklart bra

Fredrik
Melander om…

…universitetsstyrelsen
”Universitetets lärare bör utse ledamöterna. Då skulle styrelsen få kraft och
legitimitet. I dag är den inte tillräckligt
insatt och engagerad.”
… dekanrådet
”Ge dekanrådet en formell plats i beslutshierarkin.”
… universitetsledningen
”Den behöver stärkas. De nya vicerektorerna är en början, men strukturen behöver byggas på ytterligare.”
29

svält – inte som resultat av strategiska val,
sa Melander.
Universitetet bör generellt stödja all
den forskning som man väljer att behålla, inte bara de redan starka miljöerna.
Man måste ännu mer underlätta förnyelse och samarbete över ämnesgränser. Fler
tvärgående forskningsprogram, som på
Medicinska fakulteten, är ett sätt, liksom gemensamma doktorand- och postdocprogram, där morgondagens forskare
kan lära känna varandra.
Men allt kan inte göras på lokal univer-

forskningen. Ämnesmässigt krävs en
koncentration. Lunds universitet måste
avveckla forskning som inte håller hög
kvalitet och våga säga nej till miljonanslag som inte passar in i forskningsprofilen.
– De ämnen som dör idag, de dör av

t

t

– Rektorerna
kan göra mer motstånd, tyckte
Fredrik Melander.

Lunds universitets forskningspolitik 1980–2005

foton: kennet ruona

1980-tal: Lunds

 niversitet reakadeu
miseras efter 70-talets statliga försök att
styra universiteten
mer. Forskningens frihet står i centrum, särskilt grundforskningen. Universitetet har
Håkan Westling
gott om pengar och
var rektor.
växer. Makten decentraliseras, fakulteter och institutioner är
starka. Rektor lägger sig inte i fakulteternas val av forskningsinriktning. Forskningsbyn Ideon skapas, men gränsen mel30

sitetsnivå. Universitetet behöver backas
upp av en ny nationell forskningspolitik
som uppmuntrar till diversifiering, dvs.
till att lärosätena blir mer olika och satsar
på t.ex. forskning eller utbildning. Och
det behövs ett nytt anslagssystem som
belönar kvalitet.
Problemet är att forskningspolitiken
är död. Partierna är överens och rektor
erna har abdikerat från sitt ansvar att driva debatten, hävdar Fredrik Melander i
avhandlingen.

– Är det verkligen sant, undrade Bo
Rothstein på disputationen.
– Ja, svarade Melander. Rektorerna
styr med budget och policydokument
och har tappat den synliga, symboliska delen av ledarrollen som är så viktig i
verksamheter som akademin.
– Men rektorerna representerar ju
inte längre sina kolleger i första hand.
De är snarare ett slags VD:ar och fungerar som maktens förlängda arm, tyckte
Rothstein.
– Ja, men de kan göra mer motstånd!
sa Fredrik Melander.
Både rektor och universitetsstyrelsen
måste bli bättre förankrade i verksamheten. Enda sättet är att dra in forskarna i
den formella beslutsprocessen och engagera dem mer i universitetet som helhet,
kanske genom att inrätta en universitetssenat som i Uppsala. En verklig debatt
om utbildning och forskning måste också igång. Det fordrar bättre kunskaper,
mer fakta som kan ligga till grund för
analyser och beslut.
Ekonomiska realiteter har tving-

lan universitet och näringsliv markeras
tydligt.
1990-tal: Universi-

tetet drabbas av nedskärningar. Fakultetsanslagen minskar och
externfinansieringen
blir allt viktigare. Det
innovationspolitiska
paradigmet – forskningen som motor i
Boel Flodgren var
samhällsutvecklingen
rektor.
– slår igenom. Försök
till ökad styrning, att prioritera stark forsk-

ning och profilera universitetet; de första
strategiska planerna upprättas. Flervetenskapliga initiativ och centrumbildningar
uppmuntras. Utvecklingen går mot färre
och större institutioner.
2000-tal: 1990-ta-

lets paroll att prioritera
stark forskning börjar
accepteras. Ledningen kan gå från ord till
handling. Man har ont
om resurser, men försöker ändå styra forskningens inriktning, inte

												

Göran Bexell är
rektor.
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Rektor:
at fram en förändrad lokal forskningspolitik. Det finns fördelar, externfinansieringen ger en pluralism. Idag bedrivs
forskning som kanske inte skulle ha
släppts fram på det gamla kamaraderiets tid. Men det är orimligt att de bästa
forskarna lägger all tid på att söka pengar. Och på sikt riskerar forskningen bli
mindre trovärdig om den är alltför beroende av yttre finansiering.
behöver mer
pengar och ökad legitimitet för att kunna styra bättre. Det är hög tid att den får
dessa ”muskler” – stora problem pockar
på en lösning, menar Melander. Generationsväxlingen är ett exempel; framtidens forskning hotas eftersom de unga
forskarna inte släpps in på ansvarsfulla
poster.
Fredrik Melander kallar den utveckling han beskriver för en evolutionär process.
– Men är det inte i själva verket en revolution? Jag menar att forskningspolitiken har drivits av en enda idé: att alla ska
Universitetsledningen

minst genom ”mäkleri” och förhandlingar med forskargrupper och dekanråd.
Allan Larsson och Göran Bexell tar initiativ till Excellensprojektet. Pengar ska
sparas på administraAllan Larsson
tion och överföras till
är styrelseord
bl.a. gränsöverskridan- förande.
de forskning. Ett annat
mål är att fördubbla universitetsledningens
anslag, som i dag ligger betydligt under
exempelvis Uppsalas.
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arbeta på korta kontrakt. Alla ska vara
mer effektiva och samtidigt mer beroende, och får därmed svårare att säga emot,
sa Bo Rothstein.
Men Fredrik Melander höll inte
med:
– Vi har fortfarande kvar våra universitet, glöm inte det. Det gamla har inte
tagits bort, men nytt har lagts till. Men
kanske förändringarna får revolutionära effekter…
”Money talks” sammanfattade Bo
Rothstein sin yngre kollegas forskningsresa:
– Inte precis överraskande, men det
är kul att höra en ny generation hävda
att universitetet står i ”monopolkapitalets och dess stats tjänst”, sa den gamle
revolutionären.
text: BRITTA COLLBERG
ill : Andrzej ploski

Fotnot: Avhandlingen heter ”Lokal forsk-

ningspolitik. Institutionell dynamik och organisatorisk omvandling vid Lunds universitet 1980–2005”

1990-2000-tal: Peter

Honeth är engagerad i innovationsfrågor
och spelar en viktig roll
för att öka samarbetet
mellan universitetet och
organisationer i gränslandet mot näringslivet.
Honeth bedriver även
Peter Honeth var
lokal forskningspolitik
förvaltningschef.
genom universitetets
många nybyggnadsprojekt. Från en lokalförsörjningsfond, som alla fakulteter betalar
till, styr han över medel till nya lokaler för
att förbättra forskningens infrastruktur.

– Debatten
är inte död
Har rektorerna abdikerat från debatten, som Fredrik Melander påstår i sin nya avhandling. LUM ställde frågan till rektor Göran Bexell.
– Det beror på vad man menar.
Den forskningspolitiska debatten
är absolut inte död, hävdar han.
Men visst hade det varit bra om fler rektorer deltog i mediedebatten, medger Göran Bexell.
– En del av oss skriver då och då artiklar, medverkar i intervjuer m.m, men tyvärr räcker vår tid inte till. Och det är oerhört svårt att få in artiklar på t.ex. DN
Debatt, om det inte gäller mer direkta utspel.
Ibland känner Göran Bexell att han
borde avsätta en hel dag för att skriva
mer.
– Men jag lägger mycket tid på opinionsbildning gentemot strategiskt viktiga
grupper, t.ex. vissa politiker, departementet, näringslivet. Internt lägger vi i ledningen ner många timmar och dagar på
öppna möten med områdena, på seminarier och debatter och mer riktade möten
med prefekter, dekaner, policygrupper
och liknande.
Vid Lunds universitet finns numera flera upparbetade kanaler för debatt med
strategiskt viktiga grupper, berättar han.
– Likväl har Fredrik Melander rätt i att
mer opinion borde skapas bland allmänheten för den högre utbildningens och
forskningens betydelse. Universitets- och
högskoleförbundet SUHF borde vara en
tydligare röst.
Göran Bexell hade gärna sett att ännu
fler från universitetet deltog aktivt i både
intern och offentlig debatt.
– När jag tar upp detta med våra lärare, säger många: ”Hur ska jag få tid till
det och var ska de timmarna tas?” Det är
ett systemfel, när vi tvingas prioritera bort
sådana viktiga samhällsfunktioner.
BRITTA COLLBERG
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När jobbet
blir för mycket
Företagshälsan hjälper arbetsskadade tillbaka i arbete
Hit kommer människor som har blivit sjuka av sitt jobb. Stress är den
vanligaste orsaken till sjukskrivning. Men med hjälp och stöd av
Företagshälsovården går det att
oftast att hitta tillbaka till jobbet.
– Bonusen med mitt arbete är när
någon patient säger ”jag börjar må
bättre och kan känna arbetsglädje igen, säger företagsläkare Hans
Wirje.

t

Företagshälsovårdens lokaler på Tornavägen ser ut precis som en vanlig vårdcentral. Väggarna kliniskt vita, golven
utan trösklar i moppvänlig plast. En hög
med broschyrer ligger i en bokhylla och
visar farorna med att snusa.
Men något är ändå annorlunda. Inga

Företagshälsovården

Företagshälsovården har runt 1600 kontakter/halvår. Verksamheten kostar 740
kronor per universitetsanställd och år. Besöken är gratis och får ske på arbetstid. Företagshälsovården debiterar i vissa fall institutioner exempelvis för vaccination inför
tjänsteresor och för att ha motgift för kemikalier i beredskap.
Teamet består av drygt sju tjänster med
läkare, sjuksköterskor, psykolog, sjukgymnaster/ergonomer, sekreterare och administrativ chef.
Inom universitetet är för närvarande
drygt 200 personer långtidssjukskrivna, av
dessa har 55 personer blivit sjukskrivna av
Företagshälsovården.
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Företagsläkare Hans Wirje föredrar att ha
sina privata kläder på jobbet. foto : maria
lindh

vita rockar – läkare, sjuksköterskor, psykolog, sjukgymnaster, sekreterare, alla i
teamet är klädda som ”sig själva”. Hans
Wirje har polotröja och svart kavaj.
– Hit kommer ju människor och berättar sitt lidandes historia och det kan
vara oerhört påfrestande för dem. Då är
det bra om mina kläder kan bidra till en
mindre högtidlig situation så att patienten känner att vi samtalar på en vänskaplig nivå, säger han.
Den som söker till Företagshälsovården

ska ha hälsoproblem som är kopplade till
arbetsmiljön, exempelvis ergonomiska
eller psykosociala problem. Många uppdrag är utåtriktade och kan handla om
psykosociala kartläggningar och stöd till
arbetsplatser i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården gör också hälsokontroller på uppdrag av institutioner.
Stress är den vanligaste orsaken till
att universitetspersonalen blir sjukskriven, följt av muskel- och skelettbesvär,

krisreaktion, depression och ångest. Den
utmärkande gruppen av hjälpsökande är
doktorander, därefter administratörer,
forskare, lärare och lokalvårdare.
– Doktorander sticker ut vad gäller utmattningssymptom vilket beror på att de
har en stor press på sig att prestera. Lokalvårdare och tekniskt administrativ
personal har oftast belastningsskador på
grund av monotont arbete, säger Hans
Wirje, som snart ska få ett återbesök av
sin patient Sofia som är sjukskriven på
grund av utmattning.
är en av två
sjuksköterskor i teamet. Sjuksköterskorna är de som oftast får den första kontakten med patienterna när de ringer och söker hjälp.
– Det vi ser är det negativa urvalet eftersom hälsan tiger still. Min uppfattning är ändå att mycket av patienternas
hälsoproblem beror på arbetssituationen, i likhet med samhället i övrigt, säger hon.
Patienter börjar droppa in och sjuksköterska Irene Sassasson ska göra en
riktad hälsokontroll på en kvinna som
bland annat ska lämna blod- och andningsprov. Även sjukgymnast och ergonom Klas Andersson ska snart ha besök, och i väntan på det sitter han med
en pennhatt i munnen och skissar på ett
block. Ett nytt anpassat arbetsbord åt en
patient håller på att ta form på pappret.
Ofta ger sig Klas Andersson ut och tittar
på arbetsplatsen när någon ringer och har
problem. Han justerar och föreslår sen
olika former av arbetsförbättrande åtgärCattis Alexandersson
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– Ta ett riktigt
djupt andetag
och blås sedan
ut, uppmanar
sjuksköterska
Irène Sassasson
under en riktad
hälsokontroll.
Patienten ska
kolla lungfunktionen.

Det finns en mängd olika stolar för bästa individuella passform som man kan
prova på Företagshälsovården. Susanne Johnsson provsitter en av dem medan
sjukgymnast Klas Andersson ställer in och justerar.

der. På Företagshälsovården finns också
ett arbetsrum som man kan få provjobba i, med höj- och sänkbart bord, olika datorhjälpmedel och en mängd olika
kontorsstolar för bästa individuella passform. Nyanställda är en grupp som Klas
Andersson gärna vill ha kontakt med för
att kunna göra förebyggande insatser.
Regelrätta seriebehandlingar när någon
väl har blivit sjuk har teamets sjukgymnaster inte möjlighet att göra.
– Behövs seriebehandling slussar vi
patienterna vidare till sjukgymnaster på
stan, säger Klas Andersson.
Sofia är färdig med sitt återbesök hos
Hans Wirje. Hon är en ”typisk” patient:
LUM nr 9 | 2006

Birgitta Wirenstedt och Carina Lidbom i receptionen är de
som man ser först när man kommer till Företagshälsovården. Cattis Alexandersson kollar patientlistan.

doktorand, kvinna, ung och ambitiös.
Hon berättar sakligt hur hon successivt
gått in i en utmattningsdepression efter
att ha arbetat för mycket.
– Jag började få symptom som viktökning och trötthet. Dessutom tappade
jag minnet och kunde till slut inte klara mina arbetsuppgifter. Då fick jag tips
från en kollega att söka hjälp. Här har jag
fått bra behandling och personalen har
tagit mig på allvar.
En del i Sofias rehabilitering har varit
samtal med psykolog Annika Hultgren
som också gett tips på litteratur och på
hur man förebygger stress.
Hans Wirje förklarar att teamet alltid

arbetar med att få sjukskrivna patienter i
arbete igen. Företagshälsovården har förutsättningar för att lyckas med sina patienter, menar han, eftersom personalen
har olika yrken och kompetens.
– Det gör att vi kan ge en allsidig behandling och kan jobba i olika konstellationer utifrån patienternas individuella behov. Vår nisch är dessutom att vi
har specialkunnande om människan i
sin egen arbetsmiljö och förstår deras situation.
text & foto : Anna Johansson
Fotnot: Patienten ”Sofia” heter egentligen

något annat.
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Markavdelningen står rustad inför hösten!
Markavdelningen ansvarar för att skapa och hålla en god kvalitet avseende den yttre miljön inom campusområdet i Lund. Avdelningen skall i mån av egna resurser stödja verksamheten genom att utföra mindre
beställningsuppdrag åt förvaltningsorganisationen och våra hyresgäster.
Markavdelningens totala skötselområde i Lund är indelat i två
delområden. Inom varje delområde ansvarar respektive arbetslag för att de uppställda funktionskraven upprätthålles.
Under april - november förstärks de sju ordinarie anställda med
två säsongsanställda personer. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för markgruppen under året är skötsel av gräsmattor,
plantering i urnor och rabatter, ogräsbeskämpning, häckklippning och beskärning men också pappersplockning och tömning
av papperskorgar.
Det finns en god beredskap inför stundade vinter med grusning,
snöröjning men även i viss mån saltning.

www.akademiskahus.se

Nya affärer ur forskning och innovation

Har du också en idé?
Sök Innovationsbrons Idéstipendium på 100 000 kronor!

Innovationsbron Syd

Har du också en idé

delar varje år ut två stipendier på 100 000
kronor vardera riktat till verksamma inom
universitet och högskolor för att ge möjlighet
att utveckla och konkretisera sina idéer.Många
av de idéer som belönats har resulterat i
framgångsrika produkter och företag.

som skulle kunna utvecklas till en produkt,
process eller ett nytt företag? Då ska du
söka idéstipendiet. Du hittar blankett och
all information du behöver på

innovationsbron.se/syd/
Din ansökan skall vara inne senast den

Innovationsbron Syd AB

Innovationsbron Syd AB
Ideon Innovation, 223 70 Lund
info.syd@innovationsbron.se
innovationsbron.se/syd/
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1 december 2006

”

Stipendiet medförde att jag kunde
satsa på min idé och lade grunden
till en företagsbildning.

												

Jan Erik Solem
TBS stipendiat 2003
Grundare av Polar Rose AB
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gästkrönikan

Principen om full kostnadstäckning är fel i grund och botten. Det är
oanständigt och kontraproduktivt att externa finansiärer ska bidra med
mer än marginalkostnaderna för en verksamhet de efter ansökan från
universitetets personal ombetts att stödja. Professor Christer Löfstedt
på Ekologiska institutionen undrar varför protesterna mot den absurda
principen är så lama och vill att universiteten får full löne- och prisuppräkning nästa gång departementet lägger fram sin budget.

Full kostnadstäckning
– feltänkt från grunden

N

är jag vädrar min motvilja mot principen
om full kostnadstäckning får jag ofta höra
att jag slåss mot väderkvarnar. Principen
säger att externa forskningsfinansiärer via
ett omkostnadsuttag också ska betala basresurser som
lokaler, administration, bibliotek och allt annat som
behövs för en effektiv forskningsmiljö. En del kollegor hävdar rent av att principen faktiskt är sund, men
själv tycker jag att den är lika absurd som skatteuttaget
i Astrid Lindgrens saga om Pomperipossa i Monismanien. Hur kan någon försvara sådana system och varför är protesterna så lama?
infördes 1991.
Sedan dess har basanslagen till forskning urholkats med
20–30 procent genom bristande kompensation för löneökningar. Sveriges universitets och högskoleförbund,
SUHF, vill i linje med principen om full kostnadstäckning ”lösa” de ekonomiska problemen genom höjd uttaxering på externa anslag. Men principen om full kostnadstäckning är feltänkt från början; det är oanständigt
och kontraproduktivt att externa finansiärer ska bidra
med mer än marginalkostnaderna för en verksamhet
de efter ansökan från universitetets personal ombetts
att stödja. Att högskolevärlden görs beroende av kortsiktiga kontrakt för att betala basala funktioner skapar
instabilitet.
Principen om full kostnadstäckning

des försvarades den i Sydsvenskan av en av dekanerna i Lund. Han avfärdade oron för att systemet skulle
leda till ökade gemensamma kostnader och hävdade
att fakulteterna nu ”på bästa sätt” skulle kunna fördela
mera medel till institutionerna. Idag vet vi att omkostnadspåslaget på 13,6 procent, som 1990 skulle motsvara de verkliga kostnaderna, blivit 18 procent och enligt
SUHF måste det höjas till 50 procent inklusive lokalkostnader, samtidigt som urholkningen av fakultetsanslagen fortsatt. I förlängningen kan anas att även
fakultetsanslagen ska sökas
externt!
Kunde Astrid Lindgren så kan väl
Trots den
statssekreterare Peter Honeth som
nya regeringså väl känner forskningens villkor
ens satsning
på högskolor
från tiden vid Lunds universitet?
och forskning
är lön- och
prisomräkningen i höstens budget långt under den
faktiska kostnadsökningen. Problemet med urholkningen av basanslagen kvarstår alltså en tid, men undrens tid är inte förbi:
Kunde Astrid Lindgren så kan väl statssekreterare Peter Honeth som så väl känner forskningens villkor från
tiden vid Lunds universitet?
kommer han för första gången
att ge principen om full kostnadstäckning en anständig uttolkning och se till att universiteten från departementet får full löne- och prisuppräkning (d.v.s ”full
kostnadstäckning”), medan externfinansierade grundforskningsprojekt fortsättningsvis får debiteras för högst
de marginalkostnader de åsamkar högskolan.
Inför nästa budget

och forskare
kämpar med att ”dra in pengarna” till sin lön. Om detta lyckas förväntas de dessutom dra in omkostnadsuttaget eftersom de pengar de får till den lön som inte fanns
tydligen alstrar en ytterligare kostnad. Enligt principen
om full kostnadstäckning borde nog det sökta anslaget
betala också för ansökningskostnaden och ansökningar
som avslås får skrivas på semestern.
När principen om full kostnadstäckning införMånga tillsvidareanställda lärare
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Christer Löfstedt
ekologiska institutionen
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BOKEN

På gång

Clio på bio
Kunskap om filmer är av stor betydelse för den som vill förstå modern historia. Det menar historikern Ulf Zander
i boken Clio på bio. Om amerikansk
film, historia och identitet. Där tar han
upp bl a västernfilmer, krigsfilmer och
filmer om amerikanska Södern, och
diskuterar hur deras budskap antingen stött makthavarna eller kritiserat
dem. Ett särskilt kapitel ägnas åt Hollywoods bild av araber/muslimer, som i
regel antingen är exotiska och sensuella eller (oftare) svekfulla och fanatiska.

Bortom stereotyperna
I svensk debatt ses Danmarks inställning till invandrare som främlingsfientlig och snål, medan danskarna ser en
överdriven politisk korrekthet och ett
sopa-under-mattan-tänkande i Sverige. Men fullt så enkelt är det inte,
hävdas det i antologin Bortom stereotyperna, utgiven av Centrum för Danmarksstudier med Ulf Hedetoft, Bo
Petersson och Lina Sturfelt som redaktörer. Här ges fördjupade bilder av atti
tyderna i de båda länderna och bland
olika etniska grupper, och tankar om
vad som skulle kunna leda till en bättre
integration.

Etik och ansvar
i sjukvården
När kan och bör en vårdanställd gå ut
offentligt och kritisera missförhållanden på arbetsplatsen? Är det rätt att
göra medicinsk forskning på barn, som
inte själva kan ta ställning till saken? Får
man i efterhand använda personaldata från en arbetsplats för epidemiologiska studier, även om de anställda inte
kan ge sitt samtycke? Frågorna tas upp
i boken Etik och ansvar i sjukvården av
LU-arna Tore Nilstun och Anita Lundqvist samt Rurik Löfmark från KI/Uppsala, som också diskuterar dygdetik,
pliktetik och andra etiska perspektiv.
INGEL A BJÖRCK
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5 november Tonsättarfestival: Sjostakovitj 100 år! ”Musik och makt. Sjostakovitj mellan l’art och pour l’art och
socialistisk realism”. Ursula Geisler, forskningsassistent i musikvetenskap. Dimitrij Sjostakovitj: Pianotrio op. 67, Hedda Heiskanen,
violin, Hanna Salo och Johan Reis, piano. Kl
15.00–16.30 Kapellsalen, Palaestra et Odeum,
Lund. Info: www.akadkap.lu.se/o.o.i.s/6687.
6 november Symposium. Projektet
”Nordens rättsliga kartor i förändring”
håller ett symposium i Köpenhamn på temat
Rättslig iscensättning: Visualisering – Medialisering – Ritualisering. Den nordiska rättsliga
kommunikation genom språk, litteratur, konst
och arkitektur. Kl 10.00 på Köpenhamns universitet. Info: www.jur.lu.se/internet/forskning/nordenkartor.nsf.
8 november Seminarium. ”Swedish
Industrial Biotechnology – today and
tomorrow”. Kl 9.00 på Elite Savoy Hotel, Malmö. Info: www.bioteknikforum.org
8 november Föreläsning. ”Energisituationen ur ett nordiskt perspektiv”, Lars
Frithiof, VD på E.ON Sverige. Kl 12.15, aulan,
Kårhuset, LTH, Sölvegatan 22 A, Lund.
8 november Performance. Konstnären
och poeten Leif Holmstrand gör en hisnande
och intråcklad performance och läser dikter. Kl
19.00 på Skissernas museum, Lund.
9 november LUCSUS Seminar. ”Unilike the state: NGOs as agents of change in
rural Bangladesh”, Malin Arvidson, Department of Sociology, Lund University. Kl 13.15
Geocentrum 1, Sölvegatan 10, Lund.
9 november Ecology Seminar. ”Linkages between the aquatic and terrestrial
biogeochemical Si cycle”. Daniel Conley National Environmental Research Institute, Roskilde. Kl 14.00 Blue Hall, Ecology Building, Lund.
9 november Biology seminar: The molecular logic of nonribosomal peptide synthesesis. Research seminar by prof. M Marahiel, Philipps University of Marburg, Barburg,
Germany. Kl 15.00 Lecture hall, 1 st floor, Animal psysiology Bld, Helgonavägen 3 B, Lund.
Info www.chemie.uni-marburg.de/~ak66/
12 november Tonsättarfestival – Sjostakovitj 100 år! ”Samtal kring Sjostako-

vitjs preludier och fugor för piano”. Hans
Pålsson, professor i piano och Bengt Edlund,
professor i musikvetenskap. Dmitrij Sjostakovitj: Preludier och fugor för piano ur op. 87. Kl
15.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum. Info:
www.akadkap.lu.se/o.o.i.s/6687
15 november Internationella GIS-dagen i Lund. Ett samarrangemang mellan
Lunds kommun och universitetet, där GIScentrum är Lunds universitets kontaktyta och
Stadsbyggnadskontoret är kommunens. Kl
9.00 Geocentrum, Sölvegatan 10, Lund. Info:
www.gisilund.se
16 november Ulrich Moritz-dagen
2006. Tema: Led- och muskelsinnet i rehabilitering. Dagens presentationer täcker
betydelsen av led- och muskelsinnet för neuromuskulär kontroll, hur led- och muskelsinnet påverkas vid ledskada och hur detta i sin
tur påverkar funktionen. Huvudmålgruppen
för denna eftermiddag är kliniskt verksamma
sjukgymnaster i regionen men också forskare,
doktorander, studenter på grundutbildningen och andra intresserade. Kl 13.00, Palaestra,
universitetsplatsen, Lund.
16 november LUCSUS Seminar. ”No limits: The discourse of economic growth”,
Eva Friman, director of the Centre for environment and development studies (CEMUS), Uppsala university. Kl 13.15 Geocentrum 1, Sölvegatan 10 Lund.
16 november Ecology seminar ”Use of
stable isotope ratios to understand the
accumulation of mercury through fresh
water food webs”, Karen Kidd, University of
New Brunswick, Canada. Kl 14.00 Blue Hall,
Ecology building, Lund.
16 november Biology seminars at COB.
”Light adaptation processes in wild-type
and myosin Vlla mutant zebrafish”, Oliver
Biehlmaier (University of Zurich, Switzerland).
Kl 15.00 lecture hall, Animal physiology building, Helgonavägen 3B, Lund.
19 november Tonsättarfestival – Sjostakovitj 100 år! ”Bilden av Sjostakovitj”.
Greger Andersson, professor i musikvetenskap. Dmitrij Sjostakovitj: Violasonat op. 147.
Christos Pashalidis, viola och Max Lörstad, piano. Kl 15.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum.
Info: www.akadkap.lu.se/o.o.i.s/6687
22 november ”A model for Matisse”, en
film av Barbara F. Freed om Matisse och
kapellet i Vence. I filmen intervjuas nunnan
Jacques Marie, som i början av 1940-talet var
Matisses sjuksköterska och då hette Monique.
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29–30 november

Kvinnliga fysiker
konfererar
En konferens för kvinnor inom fysiken
kommer att äga rum i Lund den 29–30
november. The Nordic Network for Women in Physics är den andra konferensen
i sitt slag. Syftet är att göra kvinnorna
mera synliga inom nordisk fysik, utveckla
kontakterna med kvinnliga fysiker i andra
delar av världen samt att på olika sätt bidra till att fler kvinnor ägnar sig åt studier
och forskning inom området. Info: www.
hep.lu.se/norwip2006/

En varm och humoristisk film om konst, vänskap och tro. Kl 19.00 på Skissernas museum,
Lund.
23 november Ecology Seminar. ”A
gene network perspective on aging and
robustness”. Daniel Promislow, Dept of genetics, Georgia University. Kl 14.00 Blue Hall,
Ecology Building, Lund.
23 november Biology seminars at COB.
”Making sense out of genomes at the level of gene regulation”, Anthony Wright
(Karolinska institute, Sweden). Kl 15.00 Biology building, Sölvegatan 35, Lund.
24 november LUCSUS Seminar. ”Global security and sustainable development
– a web of connections”, Magnus Ranstorp,
chief scientist at the Center for Assymetric Threat Studies, Swedish National Defence College. Kl 13.15 Geocentrum 1, Sölvegatan 10,
Lund.
25 november RE: ACT-UP – Nätverksmöte för queerforskningens återväxt.
We´re here, we´re queeer, men vi är allt annat
än samlade. För att motverka detta faktum
är RE: ACT-UP tänkt att fungera som en nätverksträff där forskare, studenter och aktivister
från de skandinaviska länderna samlas under
ett veckoslut för att diskutera sina respektive projekt, problem, möjligheter och framtidsutsikter – ett veckoslut som förhoppningsvis kan generera en mer samlad queerrörelse
och forskningsmiljö. Kl 12.00 på Språk- och litteraturcentrum i Lund. Info: www2.soc.lu.se/
~socmberg/reactupflyer.pdf
25 november Studentafton. Gäst är en
av TV-kanalen Al Jazeeras främsta före
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trädare, professor Mostefa Souag. Aftonen kommer bland annat att handla om Al
Jazeeras påverkan på internationell media i allmänhet och arabisk media i synnerhet. Aftonen hålls på engelska. Kl 19.00 Akademiska
Föreningen, Lund. Info: www.af.lu.se
29 november Konstnären och professorn
Lars Vilks berättar om offentlig konst i
landet Ladonien och på Skissernas museum.
Kl 19.00 på Skissernas museum, Lund.
29 november Konferens för nordiska kvinnor i fysik. Nordic Network for
Women in Physics. För mer information se
www.hep.lu.se/norwip2006/. Kl 8.00 Astronomihuset, Lund.
29 november Handikappforskningens Dag. ”Ett arbetsliv för alla – också för
människor med fuktionshinder!?!”. Arr
Harec (Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning) och Arbetslivsinstitutet. Kl
9.30 CRC, Clinical Research Centre, Universitetssjukhuset MAS, Malmö. Info: www.harec.se
30 november Internationell konferens.
”European Neigbourhood Policy and Security”. Kl 10.00 Stockholm. Info www.sh.se/
ENPstockholm

6 december

Mänskliga
rättigheter
– för vem?
Hur långt räcker de mänskliga rättigheterna? Omfattar de även exempelvis de
migranter som drunknar i Medelhavet?
Om ja, varför gör vi inget – och om nej,
hur kan vi då försvara mänskliga rättigheter?
Detta är frågor som ställs under den
paneldebatt som hålls vid Juridiska fakulteten i Pufendorfsalen den 6 december mellan 16.15 och 18.00. Medverkar
gör Matthew Gibney från universitetet
i Oxford, K G Hammar, gästprofessor
vid CTR Lund, Carl Söderbergh, generalsekreterare, Amnesty International,
samt ordförande Gregor Noll, professor
i folkrätt Lund. Debatten hålls inom ramen av en fördjupningskurs om Trade
and Migration in International Law som
Juridiska fakulteten anordnar den här
terminen.

disputationer
3 november
Mikael Sjöholm i fysik: ”Laser spectroscopic analysis of atmospheric gases in scattering
media”. Kl 10.15 i hörsal B, Fysiska institutionen, Lund.
André Olsson i experimentell hematologi: ”The role of the leukemia-associated
ETO homologue repressors in hematopoiesis”.
Kl 9.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, BMC, Lund.
Thomas Jiborn i urologi: ”Cystatin C and
neuroendocrine differentiation in the male reproductive system and in prostate cancer”. Kl
9.15 i Jubileumsaulan, Medicinskt Forskningscentrum, ing 59, Universitetssjukhuset MAS,
Malmö.

9 november
Inger Eriksson i etik: ”Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på
sjukhem och hospice”. Kl 14.00 i Edens hörsal, Lund.

10 november
Lidia Elfstrand i läkemedelsteknologi:
”From starch to starch microspheres – formation of an ordered structure during processing”. Kl 13.15 i hörsal B, Kemicentrum, Lund.
Malin Fex i cell- och molekylärbiologi:
”Lipid metabolism in the pancreatic beta-cell.
Implications for insulin secretion”. Kl 9.00 i Segerfalksalen, Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

11 november
Michael Laub i lungmedicin: ”Home mechanical ventilation in Sweden. Demography, indications, clinical effects and survival”. Kl
10.00 i Segerfalksalen, Wallenbergs Neurocentrum, Sölvegatan 17, Lund.

17 november
Elisabeth Göransson i latin: ”Letters of a
learned lady. Sophia Elisabeth Brenner´s correspondence, with an edition of her letters to
and from Otto Sperling the younger”. Kl 10.15
i Humanisthusets hörsal, Språk- och litteraturcentrum, Helgonavägen 12, Lund.

18 november
Katarina Lundqvist i dermatologi och venereologi: ”Molecular and morphological
studies on non-healing venous leg ulcers”.Kl
10.00, Hudklinikens föreläsningssal, Hudhuset,
plan 2, Lasarettsgatan 15, Universitetssjukhuset i Lund.
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Gunnar Noranskog i historisk arkeologi: ”Föreställd hedendom. Tidigmedeltida
skandinaviska kyrkportar i forskning och historia”. Kl 10.15 i Edens hörsal, hus H, Paradisgatan 5, Lund.

Fräscht, gott och enkelt!
Hos oss komponerar du själv ihop baguetter
och sallader från cirka 40 olika tillbehör, både
för avhämtning och utkörning

25 november

Som catering kan vi även erbjuda smörgåstårtor, smörrebröd, tartar, landgångar, buffé
och snittar.
Du hittar hela vår meny på www.ghsc.se
GH Sandwich & Coffee • Daghamarskjöldsv. 1C • 046-18 88 98 • Öppet 8-14

HÄR KAN DU GÖRA VAD DU VILL. NÄR DU VILL, ÅRET RUNT.
Här är bästa platsen för Kurser, Konferenser, Nöjen och Events. För
bara 2 eller 375 gäster samtidigt. Mitt i Skåne och Öresundsregionen.
Välkommen!
Se mer på www.backagarden.se. Ring 0413-746 00

BACKAGÅRDEN HÖÖR

MAT PÅ GODSET
Vår matlagning är i grund och botten klassisk,
men med gott om moderna inslag. Fundamentet vilar på omsorg och respekt för
förstklassiga råvaror, varför stor vikt läggs vid
samarbetet med lokala leverantörer.
Samma omsorg präglar komponerandet av
menyerna, där miljötänkande och säsongsväxlingar får leda vägen.
Över lunch serverar vi ett lite mindre urval
rätter som passar dagens känsla och färg, och i
centrum står en 3-rätters affärsmeny som
naturligtvis går att köpa loss i sina delar. På
kvällen erbjuder vi en fullskalig kulinarisk resa...
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Bo charmigt mitt i Lund
Parkering, konferensrum, internet

lillahotellet@telia.com • www.lillahotelletilund.se

Med ett eget aktivt liv i centrum

Stiftelsen Thulehem i Lund erbjuder ett
attraktivt boende för seniorer.
På Thulehem har vi en aktiv fritid med social
gemenskap. Här ﬁnns tillgång till restaurang,
sjuksköterska, fritidsaktiviteter, föreläsningar,
gästrum, ett mindre bibliotek m m. Lägenhetssammansättning från 1 rok till 4 rok.
Ålder vid inﬂyttning 55-73 år.
Ring Stiftelsen Thulehem i Lund
tel 046-18 80 04, för prospekt.
www.thulehem.se

Daniel Alvunger i historia: ”Nytt vin i gamla läglar. Socialdemokratisk kyrkopolitik under
perioden 1944–1973”. Kl 10.15 i sal 3, Historiska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 12
A, Lund.
Cecilia Gunnarsson i franska, språkvetenskaplig inriktning: ”Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite
en FLE”. Kl 10.15 i sal 201, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7, Lund.
Följande disputationer har ägt rum:
Bo Berger i endokrinologi: ”Epidemiology of diabetes in a well defined population in
Sweden: the Skaraborg diabetes registry”.
Margaretha Foglé-Hansson i öronnäs- och halssjukdomar: ”Acute otitis media. Aspects of diagnosis and prophylaxis”.
Camilla Hollander i medicin: ”Serine protease inhibitors in the upper and lower airways.
With specific focus on Secretory leukocyte protease inhibitor and alpha 1-antitrypsin”.
Sofia Rondin Lindberg i experimentell
hematologi: ”Characterisation of the leukaemia-associated ETO homologues”.
Sofie Svensson Månsson i patologi:
”Invasion and proliferation in malignant cells”.
Johan Holmberg i kemisk teknologi
med inriktning mot processkemi och katalys: ”A study of propane and propene ammoxidation over the Mo- V- Nb- Te- oxide system”.
Johan Fransson i immunteknologi:
”Functionally-associated target antigens in
cancer”.
Lena Karlsson i programvarusystem:
”Requirements prioritisation and retrospective
analysis for release planning process”.
Irina Gabrielaitiene i värmeöverföring:
”Modelling of turbulent flow and heat transfer phenomena in pipes of district heating systems including transient temperature propagation”.
Mojgan Padash Barmchi i utvecklingsbiologi: ”Cytoskeletal regulation during embryonic developemnt in drosophila melanogaster”.
Patrik Schatz i oftalmologi: ”Electrophysiology and optical coherence tomography in
acquired and hereditary retinal disorders”.
Sebastian Rasmus i matematisk statistik: ”Derivative prices for models using lévy
processes and markov switching”.
Martina Holst i zoofysiologi: ”Regulation of polyamine analogue-induced apoptosis
in human breast cancer cells”.
Lena Månsson i teoretisk ekologi: ”Un-
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derstanding weather effects on, in, and from
large herbiovore population dynamics”.
Andreas Lindgren i fysik: ”Studies of molecular and cluster fragmentation using synchrotron radiation: measurements and models”.
Erik Alexandersson i kemi, inriktning
biokemi: ”Plasma membrane proteomics and
functional characterization & expression profiling of plant aquaporins”.
Tamer Ez Eldeen i bioteknik: ”Solar-based physicochemical-biological processes for
the treatment of toxic and recalcitrant effluents”.
Karin Öhgren i kemisk apparatteknik:
”Optimization of steam pretreatreatment and
improvement of simultancous saccharification
and fermentation”.
Kristian Widén i byggnadsekonomi:
”Innovation diffusion in the construction sector”. Camilla cervin i endokrinologi: ”Genetics
of diabetics subgroups”.
Nicolaj Strøyer Christophersen i neurobiologi: ”Intrinsic and extrinsic factors controlling the differentiation of human midbrain progenitor of human midbrain progenitor cells”.
Yusheng Wang i experimentell kirurgi:
”On the role of mast cells in chemokine-induced leukocyte recruitment”.
Fadil Mumic i värmeöverföring: ”Numerical simulation of some heat transfer and fluid
flow phenomena for gas turbine and a transonic turbine stage”.
Birgitta Theander i litteraturvetenskap: ”Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945–1965”.
Niklas Axheimer i historisk geologi och
paleontologi: ”The lower and middle cambrian of Sweden: trilobites, biostratigraphy and
intercontintal correlation”.
Petter Johansson i kognitionsforskning: ”Choice blindness: The incongruence of
intention, action and introspection”.
Anna-Maria Persson i matematik:
”Some möbius invariant spaces of analytic
functions. Spectrum of the cesàro operator”.



hänt!
PASSGÅRSSTIPENDIUM. Jenny

Nilsson, nyutexaminerad från Teaterhögskolan i Malmö, har fått stipendiet till Lars Passgårds minne. Stipendiet
är på 25.000 kronor och utdelningen skedde i samband med att Jenny
och två andra nyutexaminerade skådespelare presenterade sina magisterarbeten.
MEDALJ. Professor Lennart Jepps-

son har nyligen belönats med The
Pander Society Medal för sin livslånga och omfattande geologiska
forskningsinsats. The Pander Society bildades 1967 och är en internationell sammanslutning av stratigrafer och geologer med stort intresse
för conodonter. Conodonter är små
käkelement av en utdöd masklik organism och är mycket användbara för
olika geologiska problemställningar.
LU Education utsett till
Gasellföretag. LU Education har

utsetts till Gasellföretag av affärstidningen Dagens Industri. Tidningen sammanställer årligen en lista över
svenska företag som det går bra för
och som har vuxit rejält.
Kriterierna som tidningen går efter är att bland annat att företaget
ska ha en omsättning som överstiger
10 miljoner kronor, att det kontinuerligt har ökat omsättningen de senaste tre åren, att det under samma pe-

riod minst fördubblat sin omsättning
och har ett samlat rörelseresultat för
de fyra räkenskapsåren som är positivt. Ytterligare kriterier är att finanserna är goda och att företaget har vuxit
organiskt och inte genom förvärv eller fusioner.
Detlef Clöwe, VD för Lund University Education gläds åt bolagets nyvunna Gasellstatus.
– Vi räknar med en fortsatt positiv
utveckling. Försäljningen av uppdragsutbildning för Lunds universitet har för
år 2006 redan överträffat budget och
ser ut att hamna på omkring 50 miljoner kronor, säger han.
HEDERSOMNÄMNANDE i en upp-

satstävling som Swedebank arrangerat
har två studentgrupper från Ekonomi
högskolan i Lund fått. Dels en grupp
som skrivit om Business Intelligence,
dels en grupp som skrivit om likviditetshantering.
PRIS. Statsvetare Maria Strömvik
har tilldelats priset ”Bästa avhandling”
av den brittiska forskarsammanslutningen Uaces. Strömviks avhandling
heter ”To act as a Union. Explaining
the development of the EU’s collective
foreign policy” och lades fram i september i fjol. Den handlar om varför
EU-länderna allt oftare lyckas samarbeta i utrikespolitiska frågor.

Tjänster
Forskningsingenjör med placering vid Institutionen för astronomi. Ref nr 3431, ans
3 nov. Info 046-2222790.
Utbildningsbidrag i ekologi, inriktning
zoologisk ekologi med placering vid Institutionen för ekologi, avd för zoologisk
ekologi. Ref nr 503, ans 1 jan 2007. Info 0462223819.
Professor i teoretisk förbränningsfysik
med inriktning mot förbränningskemi. Ref
nr 510, ans 9 nov. Info 046-2227657.
2 doktorander i produktionsekonomi.
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Ref nr 1267 och 1268, ans 10 nov. Info 0462228013.
Utbildningsbidrag i geobiosfärsvetenskap med inriktning naturgeografi och
ekosystemanalys. Ref nr 487, ans 17 nov.
Info 046-2227650.
Utbildningsbidrag i ekologi särskild inriktning växtekologi och systematik. Ref
nr 504, ans 20 nov. Info 046-2224247.
Doktorand i matematisk statistik. Ref
nr 1296, ans 20 nov. Info 046-2224778.
Forskarassistent i ergonomi med in-

riktning mot människa, teknik, organisation och riskhantering med fokus på
sjöfart och flygindustri. Ref nr 1237, ans
8 nov.
Forskarassistent i byggnadsmaterial
med särskild inriktning mot fukttransport
i byggnadsmaterial inom det överhygroskopiska området. Ref nr 1286, ans 8 nov.
Info 046-2227408.
Biträdande universitetslektor i teknisk
akustik. Ref nr 1143, ans 28 nov. Info 0462228146.
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Posttidning A
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

hallå per hagander!
… vice rektor på LTH med ansvar för de internationella frågorna. LTH var värd för ”T.I.M.E. General Assembly” i slutet av oktober. T.I.M.E. står för Time Industrial Managers of Europe och
är ett exklusivt sällskap av 45 ledande europeiska tekniska
högskolor som samarbetar om så kallade dubbla examina.

Vad gjorde ni på
T.I.M.E-mötet på LTH?
– Vi var 75 delegater som diskuterade bland annat hur vi
kan anpassa våra dubbla examina till Bolognautvecklingen. Vi fick också chansen att presentera Lund och LTH för
en lång rad framstående universitetsrepresentanter, rektorer, vice rektorer och ansvariga för de internationella kontoren.
På vilket sätt då?

– Först hade styrelsen ett möte i Biskopshuset, medan
övriga delegater blev informerade om LTHs pedagogiska
utbildningssatsningar och besökte Ideon. Dagen avslutades på Svaneholms slott med en middag och ett välkomsttal av rektor Göran Bexell. Andra dagen var det LTHs
rektor Gunilla Jönson som berättade om LTH före själva
årsmötet och alltihop avslutades med en promenad i Lund
på lördagen, då vi fick höra om arkitekturen mellan domkyrkan och UB.
Vad är egentligen T.I.M.E?

– Det är ett europeiskt nätverk av tekniska högskolor,
som startades av École Centrale i Paris 1988. Det har sedan
vuxit från 16 till 45 medlemmar. LTH kom med år 2000.
För en gångs skull beslöt vi i år att inte ta in nya medlemmar. Däremot kan det senare bli associerade medlemmar
från andra världsdelar.
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Vad gör då T.I.M.E för nytta?

– Huvudsakligen gör vi det möjligt för duktiga studenter
att ta dubbla examina, d.v.s läsa i två år på en annan högskola – på det landets språk – och få ut examina i båda länderna. Det brukar förlänga studierna med ett år men ger
mycket värdefulla kontakter och erfarenheter. Utvecklingen mot bachelor- och masterutbildningar vid en del universitet gör att vi nu i tre arbetsgrupper ska se över om vi kan
erbjuda ytterliggare möjligheter.
Vad tyckte de europeiska delegaterna om Lund?

– De var mycket förtjusta över arrangemangen och imponerade av vår verksamhet, både vår utbildning och hur
vi tar hand om utbytesstudenter. Där gör Christina Grossmann och hennes internationella kontor ett fint arbete. Vårt
studentcentrerade lärande är också mycket annorlunda än
den sydeuropeiska traditionen.
Är ni nöjda med intresset för dubbla examina?

– Nej, inte riktigt. Vi tror att den här möjligheten är dåligt känd bland teknologerna. Det är ganska få som tagit
chansen, och det ska vara en exklusiv möjlighet för dem som
verkligen klarar av det. Men vi skulle gärna se en fördubbling, en tiodubbling klarar vi inte av.
text & foto : Mats Nygren

												

LUM nr 9 | 2006

