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Rektors rapport – 14 december 2012 
 
Avsikten med Rektors rapport till styrelsen är att förmedla väsentliga händelser och vad 
som arbetats med internt. Rektor har ju styrelsens förtroende att arbeta med många frågor 
som delegerats av styrelsen. Utöver detta inkluderas också en del information som kan 
utgöra underlag för viktiga strategiska ställningstaganden. 
 
1. LTH allmänt (priser och utmärkelser) 
 

• Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi och vicerektor för innovation vid 
Lunds universitet belönas med en av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens 
(IVA:s) guldmedaljer. IVA lyfter fram Borrebaeck som en driven innovatör som 
förutom att ha startat upp ett antal egna bolag även inspirerat andra forskare att ta 
sina upptäckter till produkter och ger honom Guldmedaljen för ”hans 
grundläggande och banbrytande forskning inom tillämpad immunologi” samt 
”hans stora entreprenörskap”. 
 

• Tredjepris till LTH i tävlingen ”ett hål i väggen” 
Under devisen ”Ett hål i väggen” har studenter tävlat om att utveckla framtidens 
mest kreativa och innovativa automatiska entrélösning. Bakom tävlingen ligger 
Assa Abloys 50-årsjubilerande Besam, i samarbete med studentkårerna vid de 
tekniska högskolorna i Sverige. Tredjepriset gick till arkitektstudenten Karl 
Rydergård samt industridesignstudenterna Martha Bauer och Andreas Hansson 
från LTH. 
 

• Universitetets pedagogiska pris har tilldelats Nina Reistad vid fysiska 
institutionen 
 

• Fem studenter fick stipendier av Skånes Livsmedelsakademi i samband med 
Livsmedelsakademins dag. 
Mattias Kroon, som läser nanovetenskap på Lunds tekniska högskola, fick 
stipendium för att vidareutveckla och marknadsföra mobilappen KliMAT-guiden 
och recepttjänsten Cook'n Smile.  
 

• Arkitektskolans skolchef Christer Malmström är nominerad till Sienapriset 
2012 för Stortorget i Visby  http://www.arkitekt.se/s74664 
 

• Linus Ludvigsson från Lunds Tekniska Högskola har skrivit ett av två vinnande 
bidrag i Prevents och AFA Försäkrings pris ”Utmärkt arbetsmiljöuppsats”. Han 
prisas för sitt examensarbete om riskhantering vid tillverkning av kolnanorör.  
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• Måltidsakademin har utsett årets bästa måltidslitteratur. Fyra forskare vid 
Lunds universitet prisas för sina publikationer. En av dessa var Per Warfvinge, 
vicerektor för grundutbildning och internationella frågor vid LTH

• Lundateknologer prisade 
Philips Research utlyste våren 2012 tillsammans med Harryson Consulting 
Group en internationell innovationstävling med syfte att ta fram ett nytt material 
för en detektor inom en medicinsk-teknisk tillämpning. Lunds Universitet vann 
tävlingen, med Universitetet i Wroclaw, Polen och Uppsala Universitet på andra 
resp. tredje plats. Det vinnande laget bestod av två studentgrupper från 
Kemiteknik och Teknisk nanovetenskap som under våren samarbetat för att hitta 
den mest innovativa lösningen, handledda av lärare från materialinriktningarna 
på de respektive programmen. Det vinnande laget bestod av kemiteknologerna 
Eric Skopal, Björn Öhrstrand, Mikael Sjölin, Yousef Zaghi Valencia och 
Andreas Åhberg, samt nanoteknologerna Niklas Ehrlin, Caroline Lindberg och 
Robert Hallberg. Handledare var Reine Wallenberg (CAS), Staffan Hansen 
(CAS) och Maria Messing (Synkrotronljusfysik) 
 

, får pris i 
klassen Restaurang-, hotel-, musei-, och turistguider för sin "Vinguide Alsace". 
Boken är en resguide med praktiska tips och intervjuer med vinproducenter. 
Motivering: Med Per Warfvinges guide i fickan följer man de rätta vägarna – och 
ställer de rätta frågorna - i detta gästfria vindistrikt. 
 

• Årets betongforskare Oskar Larsson LTH 
För tredje året i rad delar Tidskriften Betong ut sju priser i olika kategorier. Sju 
olika juryn har tagit fram tre nomineringar. Vinnaren har utsetts genom röstning 
på tidskriftens hemsida www.betong. 
Motivering: Oskar Larsson disputerade i våras på en avhandling om 
temperaturgradienter och temperaturspänningar i lådbroar. I projektet har 
temperaturfördelningar simulerats i konstruktioner med datormetoder på basis av 
klimatdata från SMHI, med syfte att definiera extrema scenarier som kan 
användas för säker projektering av nya broar och utvärdering av existerande 
broar. 
 

• Pris inom området driftsäkerhet och underhåll samt livscykelekonomi  
Ove Ljungs, Uteks förste ordförande, stipendium för bästa examensarbete 
2012 har tilldelats Catarina Hersenius och Ulrika Möller, vid Lunds Tekniska 
Högskola för deras examensarbete: Operation and Maintenance of Offshore 
Wind Farms. I sitt exjobb presenterar de ett ramverk, "Apple Framework", som 
behandlar det komplexa och starka väderberoende sambandet mellan 
vindhastighet, underhåll och elkraftproduktionen för vindkraftverk. 
 

• Bertil Ohlininstitutets uppsatspris till LTH-student för sitt gemensamma 
examensarbete med rubriken Hydrocarbons in Greenland – Prospects for the 
Greenlandic economy som lagts fram i ämnena nationalekonomi och miljö- och 
energisystem vid Lunds universitet får Michael Holmgren och Erik Ronnle Bertil 
Ohlininstitutets uppsatspris 2012 för examensarbeten med inriktning mot 
demokrati, marknadsekonomi och internationalisering. 
 

• Karl-Erik Årzén invald i IVA 
Karl-Erik Årzén

• Grundvetenskaplig upptäckt kan revolutionera elektroniktillverkningen 
(pressmeddelande) – Lars Samuelsson, Fasta tillståndets fysik 

, professor i reglerteknik vid Lunds universitet, väljs in i IVA:s 
avdelning II - Elektroteknik.  
 

http://www.betong/�
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Ett helt nytt sätt att tillverka elektronikens minsta strukturer kan göra 
tillverkningen tusen gånger snabbare - till gagn för billigare halvledare. Rönen 
publiceras i senaste numret av Nature. 

• Två forskare från LTH är utsedda till Wallenberg Academy Fellows av 
totalt fem från Lunds universitet och trettio från hela Sverige. 
Johan Malmström, Docent, Immunteknologi 
Vill hitta bakteriers Akilleshäl 
Problem med antibiotikaresistens ökar i världen och allt fler människor dör nu i 
sjukdomar som vi tidigare har kunnat bota. Johan Malmströms mål är att hitta 
svaga sidor hos bakterier, som går att attackera med framtida läkemedel 
 
Kimberly Dick Thelander, Docent, Fasta tillståndets fysik, 
Fysikinstitutionen 
Trådar för ett trådlösare samhälle 
Många forskare menar att framtidens datorer kommer att innehålla så kallade 
nanotrådar, som är tiotusen gånger tunnare än ett hårstrå. Kimberly Dick 
Thelander ska utveckla en teknik som gör det möjligt att se hur dessa minimala 
trådar växer fram – atom för atom 
 

Istället för att som idag utgå från en 
kiselplatta eller annat substrat, har forskare låtit strukturerna växa fram ur fritt 
svävande guldnanopartiklar i en strömmande gas. Bakom upptäckten står Lars 
Samuelson, professor i halvledarfysik vid Lunds Tekniska Högskola och chef för 
Lunds universitets Nanometerkonsortium.  
 

• Utmärkelser till LTH-alumner 
 
SYSAVs VD och LTH-alumn, Håkan Rylander, har mottagit Årets Specialpris 
(Vandringspris), på Recyclinggalan i Nalen i Stockholm. Han har under en lång 
tid verkat i och för avfalls- och återvinningssektorns bästa. Vinnaren har 
dedikerat hela sitt liv åt avfallsfrågor och är fortsatt en stark röst såväl i Sverige 
som internationellt i återvinningsfrågor. 
 
LTH-alumn invald i IVA 
Jens Henriksson, VD för Stockholmsbörsen är invald i IVA. Han är examinerad 
från LTH 
 
Industridesignalumner 
Den svenska nationella designutmärkelsen Design S premierar vartannat år de 
bästa exemplen på svensk design. Av årets 35 nominerade bidrag har juryn 
premierat följande tio designlösningar http://www.design-s.se/premierade/ 
Karl-Johan Hjerling och Karin Wallenbäck är båda för detta studenter på ID. 
Deras projekt är Verk, Fä, Frank och Havet. 
 
Gustaf Olsson hedersmedlem i IWA och hedersdoktor vid UTM, Malaysia. 
Gustaf Olsson har vid IWA:s (International Water Association) World Water 
Congress, som hölls i Busan, Korea, utsetts till hedersmedlem. Utmärkelsen 
delades ut av UTMs (Technical University of Malaysia) kansler Raja Zarith 
Sofiah. Olsson har även utsetts till hedersdoktor av UTM för ett innovativt 
bidrag inom vatteninnovation och avloppsvatten. Gustaf Olsson är professor i 
industriell automation och är sedan 2006 professor emeritus vid LTH. 
 

2. Besök och möten 
 

• Möte angående ny Campusplan 

http://www.design-s.se/premierade/�
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• Besök från Malaya University, Malaysia 
• Möte med SLU angående partnerskapsamarbete med Ideon Agro Food 
• Budgetsamtal med alla institutioner 
• Styrelsemöte Lundamark AB 
• Avtackning avgående regiondirektör syd för Akademiska hus 
• Professorsinstallation 
• Besök från Hong Kong University of Science and Technology 
• Styrgruppsmöte angående Drug Delivery Institute vid Medicon Valley 
• Arbetsutskottsmöte med NORDTEK 
• Gemstoneprojektet 
• Besök av University of Nottingham 
• Infrastrukturberedning 
• Möte med Teknikföretagen och Region Skåne angående teknikutbildning 
• FoodBEST-seminarium 
• Möte med Mats Lindros, projektledare för acceleratorprojektet, ESS AB 
• Arbetsmöte prioriteringar postdocs och forskningsinfrastruktur 
• Möte med gastekniskt centrum (GTC) 
• Möte med Lunds Energis forskningschef 
• Resa till Korea 
• Arbetsmarknadsdagar ARKAD 
• Möte med VD Life Sciemce Forsight, Medicon Village 
• Möte angående Mobile Insitute 
• Möte angående Medicinsk teknik som ny institution 
• Extra styrelsemöte med SLTH 14 nov 
• Presentation för inbjudna skånska riksdagsledamöter 
• Näringslivsråd 
• Möte med Region Skånes ansvariga för kompetensförsörjningsprognoser 
• Styrelsemöte med Sustainable Business Hub angående Cleantech 
• Presentation för nyanställda 
• Cleantechseminarium med Sustainable Business Hub 
• Möte med SLU 
• Invigning av nya studentbostäder på Campus LTH 
• Seminarium Svenskt näringsliv angående innovationskimatet i Sverige 
• Styrelsemöte Ideon Agro Food 
• Alumnimöte med M-sektionen 
• Styrelsemöte CECOST 
• Första spadtag Motorlabb 
• Styrgrupp för flytt till Medicon Village 
• Sydsvenska handelskammarens höstmöte 
• Möte med NORDTEK:s generalsekreterare 
• Deltagande i förberedelse för innovationskarneval 2014 – Innocooking 
• Möte angående samarbetsavtal med SP (AM) 
• Möte Ideon Agro Food 
• Styrelsemöte Lundamark AB 
• Styrelsemöte Skånes livsmedelsakademi 
• Möte med E.ON för uppföljning av samarbetsavtal 
• Möte Biogas Färdplan Skåne 
• Möte med Ny Teknik 
• Möte i Trondheim – arbetsutskott NORDTEK 
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• Examenshögtid (AM) 
• Besök från UTM, Malaysia 
• Möte Mobile Insitute 
• Styrelsemöte Mobile Heights 
• Invigning av ESS-utställning i Vattenhallen 
• Luciamingel 
• IMIT styrelsemöte 
• SLTH 14 dec 
• Fyraårförefest Lunds universitet 
• Ett antal möten angående TFHS och Järnvägsskolan (PG Nilsson) 
• Deltagande i ledningsorgan för LU 

LUs forskningsnämnd (en gång per månad; Rektor LTH deltar) 
LUs utbildningsnämnd (en gång per månad; Prorektor LTH deltar) 
Rektors ledningsråd (var fjortonde dag; Rektor LTH deltar)  
Förvaltningschefens UFLG för kanslichefer (var fjortonde dag) 

• Deltagande i ledningsorgan för LTH 
Presidium (varje vecka) 
Prefektråd (var fjortonde dag) 
Utbildningsberedning (en gång per månad, prorektor) 
Forskningsberedning (en gång per månad, rektor) 
Infrastrukturberedning (varannan månad) 
 
 

3. Administration/Ekonomi/Organisation/Personal 
 

• Fyra nya professorer installerades 19 oktober 
Magnus Fontes, Matematik 
Anders Gustafsson, Fasta tillståndets fysik 
Jens Klingmann, Kraftverksteknik 
Jin Liang Yuan, Värmeöverföring 

• Personalenkäten 
De fyra viktigaste faktorerna som borde bearbetas på något sätt är: 
- kränkande särbehandling 
- utvecklings- och lönesamtal 
- stress 
- inte ”högt i tak” 
Arbete med uppföljning pågår på institutionsnivå. Resultaten skall brytas med 
ytterligare för att få större insikt i problematiken. En arbetsgrupp har tillsats på 
fakultetsnivå. Denna kommer att ta fram underlag som kan bearbetas både på 
institutions- och fakultetsnivå ha och kommer att ha en dialog med prefekter och 
verksamhetsansvariga inom kansliet. 

• Ny professor utsedd 
Lovisa Björnsson, Miljö- och energisystem har utsetts till ny professor. 

• Adjungerade professorer.  
Ett arbete pågår inom forskningsnämnder, rekryteringsnämnd och karriärnämnd 
att ta fram underlag för motsvarandebedömningar för vetenskaplig och 
pedagogisk skicklighet som kan tillämpas i samband med värdering av 
potentiella adjungerade professorers meriter. Speciellt gäller det personer som 
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inte i första hand har sin bakgrund i akademin utan har hämtat sin vetenskapliga 
och pedagogiska skicklighet från annat håll. 

 

4. Infrastruktur 
 

•  Presentation av Lunds universitets Campusplan  
Campusplanen är en vision för Lunds universitets fysiska miljöer fram till år 
2025. Den beskriver ett hållbart Campus Lund, väl integrerat med staden och 
med grön och akademisk prägel. Den handlar bl a om Kunskapsstråket med nya 
noder och mötesplatser, om kopplingen till innovationskluster och nya 
forskningsanläggningar, om nya studiemiljöer och om satsningar på 
studentbostäder, rekreationsmiljöer och kultur. Campusplanen, framtagen av 
Lunds universitet och Akademiska Hus, är ett nytt samverkansredskap för hela 
universitet och för alla dess samarbetspartners.   
 

• Nya studentbostäder vid Campus LTH 
Fyrtio nybyggda studentbostäder invigdes 21 nov på Ole Römers väg. Hyran för 
en etta på 23 kvadratmeter är 4 500 kronor i månaden. Husen har kommit till 
genom en ny konstruktion: Universitetet, som inte självt får äga fastigheter, hyr 
bostäderna av Prime Living AB som i sin tur arrenderar marken av Akademiska 
hus. Ett tillfälligt bygglov på tio år har kortat byggprocessen väsentligt, 
byggbeslutet fattades för bara ett år sedan. 
Totalt: Fem hus med sammanlagt 200 lägenheter. Klara våren 2013. 
Området heter inget idag, en namntävling utlystes i samband med invigningen. 
Planer finns på ytterligare 144 lägenheter i området mellan Helsingkrona nation 
och M-huset. 
 

• Motorlabb 
Starten av projektet firades 28 november. 
 

• Planering av V-husets renovering fortskrider enligt tidplan. 
 

• Medicon Village 
Just nu finns drygt 525 personer verksamma på Medicon Village, Det har gått 
snabbare att etablera ny verksamhet än man trodde. Detta skall jämföras med 
AstraZenecas 900 anställda som var verksamma då anläggningen stoppades för 
ett drygt år sedan. Under Q1 och Q2 kommer LU:s cancerforskare att flytta in 
(cirka 200 personer ytterligare) 

• Järnvägsskolan 
Det finns nu stora möjligheter att Lunds universitet kommer att kunna ta över 
Järnvägsskolan som en del inom LUIS AB utan att LU tillskjuter några medel. 
Processen fortgår.  
 
 
 

5. Grundutbildning 
 

• Beslut Rektor LU 
Inrättande av Masterprogram Katastofriskhantering och klimatanpassning samt 
inrättande av Masterprogram i arkitektur. (SLTH beslutade att inte starta 
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program 2013 och bordlade därför frågan om huruvida programmen istället skall 
starta 2014.) 
 

• LTH har det högsta söktrycket av alla tekniska högskolor i landet. 
2405 personer sökte till LTH:s civilingenjörsutbildningar inför hösten. Det 
innebär att det i genomsnitt går två förstahandssökande på varje plats. Både 
Chalmers och KTH har fler sökande, men ingen av dem har lika högt söktryck i 
relation till antalet tillgängliga platser. 
LTH examinerar dock fler än CTH. 
 

• Lund i topp bland civilingenjörer (från Ingenjören) 
Antagningssiffrorna för antagningen hösten 2012 visar att 
ingenjörsutbildningarna står sig bra i konkurrensen med andra yrkesval. 
Civilingenjörsprogrammen är den utbildning som näst flest studenter, 12 226 
stycken, har sökt till. Det är bara övrig kandidatexamen som slår de siffrorna 
med sina 31 400 sökande. I Högskoleverkets statistik är söktryck definierat som 
kvoten av antalet sökande och antalet antagna. Söktrycket till 
ingenjörsprogrammen är fortsatt högt, även om de ligger en bra bit efter 
utbildningarna till dietist, barnmorska, arkitekt, konstnär eller jurist. 
Särskilt civilingenjörsprogrammen får en relativt hög kvot, 1,5, eftersom det är 
många av de 12 226 sökanden som inte kommer in. 
Högskoleingenjörsprogrammen har en betydligt lägre kvot, 1,1. 
Men det är högskoleingenjörerna som har den ljusaste arbetsmarknaden. 
Det beror på att det är gigantiska pensionsavgångar. Framför allt är det 
gymnasieingenjörer som går i pension. Det genererar ett ersättningsbehov av 
högskoleingenjörer, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket. 
Ungefär 4 000 högskoleingenjörer färdigutbildas varje år, men de kommer inte 
att kunna täppa till alla luckor. Omkring 2 000 ytterligare per år behövs på 
arbetsmarknaden, enligt Torbjörn Lindqvist. 
Bland de blivande civilingenjörerna är det Lunds universitet som är mest 
populärt att studera hos. Lärosätet fick 2,0 i söktryck, tätt följt av Chalmers och 
KTH på 1,9. Bland högskoleingenjörerna är det Högskolan i Kristianstad som 
ligger i topp på 1,9. 
 

• Sveriges kommuner hotas av en allvarlig personalbrist. 
Var fjärde kommunanställd ingenjör har gått i pension inom sju år. Det framgår 
av en ny rapport från Sveriges Ingenjörer. Den nya rapporten visar bland annat, 
att av Sveriges Ingenjörers kommunanställda medlemmar är 24 procent födda 
1954 eller tidigare, att jämföra med tio procent bland förbundets samtliga 
medlemmar.  För att kunna behålla – och utveckla – Sveriges välfärd måste 
kommunerna rekrytera många fler yngre ingenjörer. Men konkurrensen är stor, 
särskilt från det privata näringslivet. I dagsläget är till exempel medellönen för 
en kommunanställd ingenjör inte ens 80 procent av en privatanställds, säger 
Peter Larsson vid Sveriges ingenjörer. 
 

• Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne – med sikte på 2020 
På uppdrag av storstadsregionerna: Länsstyrelsen i Stockholm, Västra 
Götalandsregionen och Region Skåne, har SCB utvecklat en modell för att göra 
regionala prognoser på tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft fram till 
2020. Studien bygger på utbildningsprognoser och näringsgrensprognoser där 
man tagit hänsyn till alla de parametrar som kan kvantifieras, t.ex. demografi, 
branschvisa pensionsavgångar, konjunkturcykel, etc. Den bygger inte på några 
enkäter eller intervjuer. Prognosen är gjord fram till 2020. Den visar att det 
kommer att finnas en ingenjörsbrist i hela landet. Civilingenjörsbristen kommer 
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att vara allra störst i Region Skåne, ett mindre underkott kommer att finnas i 
Region Väst medan det kommer att råda balans i Stockholmsregionen. 
 

• HSV-utvärdering – Utbildningsorganisationen lägger just nu ner mycket tid på 
att ta fram erforderligt underlag. Detta skall vara klart före jul.  
 

6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ 
• Trettio unga forskare har utnämnts som första Wallenberg Academy 

Fellows 
Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största 
satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 
unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 
miljarder kronor. Forskarna kommer att få upp till 7,5 miljoner kronor vardera 
fördelat över fem år. Efter den första femårsperioden kommer de att i konkurrens 
kunna beviljas ytterligare fem års finansiering. 
Fördelningen till lärosäten blev följande 
LU  5 (varav 2 från LTH inom naturvetenskap och medicin) 
SU  5 
UU  5 
KI  4 
UmU  3 
KTH  3 
CTH  2 
LiU  2 
Handels 1 
 

• Food4Future  
Knowledge Innovation Community (KIC) inom European Institute of Innovation 
and Technology (EIT). 
Processen för en KIC i Food Sciences fortgår. Det förväntas en utlysning av KIC 
under tidig vår 2013 och en livsmedels – KIC anses ha mycket högt prioriterat 
inom EU. 
Konsortiet Foodbest som leder processen av en ansökan består av sex noder i 
Danmark/Sverige, Nederländerna/Belgien, UK/Irland, Frankrike, 
Tyskland/Schweiz/Österrike och Italien. Konsortiet har en styrelse, där Per 
Eriksson är en av ledamöterna, och arbetsgrupper för bl a contents, business 
models, education, entrepreneurship m fl. 

• Energimyndigheten ger 6,8 miljoner kronor till en radikalt ny princip för 
bränsleinsprutning i dieselmotorer. Tekniken håller på att utvecklas vid Lunds 
Tekniska högskola, LTH, och efterliknar hur bombarderbaggen sprutar 
vätskedimma på inkräktare. - Skalbaggen generar dimman med hjälp av värme 
och inte med tryck, som i dagens motorer. Det innebär billigare insprutare som 
också kräver mindre energi, säger Per Tunestål, professor i förbränningsmotorer 
vid 

• 33 miljoner till nydanande cancerdiagnostik 
Thomas Laurell, professor i medicinska och kemiska mikrosensorer, får 33 
miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för att utveckla en 
metod för cancerdiagnostik. Med en ny, ultraljudsbaserad mikrochipteknik - 
akustofores kan man upptäcka om prostatacancer-celler finns i ett blodprov och 
även detaljstudera cellers interaktion med läkemedel. 

LTH. 
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• Johan Malmström, institutionen för immunteknologi vid LTH har fått ett 
ERC-bidrag på 1.5 milj euro för att färdigställa en teknik som ska förklara 
varför streptokocker gör människor sjuka. Han använder sig av så kallad 
masspektrometriteknologi. Pengarna kommer från Europeiska forskningsrådet. 

• Fyra miljarder mer till forskning 
Forsknings- och innovationspropositionen innehåller ett resurslyft för svensk 
forskning. Nivån på anslagen ökar med fyra miljarder kronor. Långsiktiga 
satsningar på spetsforskning, mer basresurser till universitet och högskolor och 
stora investeringar i life science är viktiga delar. Totalt har regeringen på åtta år 
höjt anslagen med nio miljarder kronor, en ökning med mer än 30 procent. 
Den största enskilda satsningen är en ökning av anslagen för forskning och 
forskarutbildning till universitet och högskolor. Anslagen beräknas öka med 600 
miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016. Från och 
med 2016 fördelas alltså 900 miljoner kronor mer per år direkt till lärosätena. De 
nya medlen fördelas enligt kvalitetskriterier och en större andel av de befintliga 
resurserna omfördelas också enligt samma system. 
Regeringen föreslår två rejäla satsningar för att vässa spetsen i svensk forskning. 
Yngre forskare har ofta svårt att få långsiktig finansiering för att kunna bygga 
upp en självständig forskning. Ett särskilt program skapas för de allra främsta 
yngre forskarna. Regeringen avsätter också särskilda medel för att kunna öka 
rekryteringen av internationella toppforskare. 
Svensk forskning inom life science håller inom ett antal områden högsta 
internationella klass. Regeringen satsar 600 miljoner kronor på bland annat 
forskning om antibiotikaresistens, klinisk behandlingsforskning och 
registerbaserad forskning. Den största delen, 200 miljoner kronor, går till 
SciLifeLab, ett vetenskapligt centrum för medicinisk forskning som finns i 
Stockholm och Uppsala. 
Regeringen genomför också riktade satsningar inom några områden av särskild 
betydelse för näringslivet och samhället. Medel fördelas långsiktigt till 
forskningsmiljöer av hög klass utifrån excellenskrav. 
De tre som har valts ut är gruv-, mineral- och stålforskning, forskning kring 
hållbart samhällsbyggande samt forskning om skogsråvara och biomassa. 
 

•  Vetenskapsrådet ska ta fram förslag till en ny modell för 
kvalitetsgranskning av svensk forskning, baserad på peer review. 
I samband med att regeringens forsknings- och innovationsproposition 
presenterades på torsdagen, meddelade Jan Björklund, att han vill införa ett nytt 
system för kvalitetsgranskning av svensk forskning. Modellen baseras på peer 
review, att forskningen regelbundet granskas, utvärderas och bedöms ur ett 
bredare perspektiv av utländska kolleger. Vetenskapsrådet får huvudansvaret för 
att ta fram förslag till en sådan modell. Utöver den rent vetenskapliga 
bedömningen, ingår att bedöma forskningens samverkan, relevans och nytta. 
Som kvalitetsmått har man hittills använt mängden externa anslag en forskare får 
beviljat och mängden publiceringar och citeringar forskaren åstadkommer i 
vetenskapliga tidskrifter, så kallade bibliometriska mått. 
 

• En skånsk forskningsarena om öppen data. 
NMSA, Networks for Mobile Communication and Services, det tredje Industrial 
Excellence Centre, inom Mobile Heightes (vid sidan av EASE och SOS) är en av 
vinnarna i VINNOVAs call Utmaningsdriven Innovation (10 milj – centret 
administreras av Malmö högskola) 
Initiativtagare till forskningsarenan är nätverket NMSA, startat av Mobile 
Heights. ST Ericsson, Sony, Telia Sonera, Ericsson, Telenor Connexion, 
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Maingate, Alfa Laval, Kamstrup och Softhouse deltar från näringslivet. Från 
akademi och offentlig sektor finns bland andra Malmö stad, Region Blekinge, 
Region Skåne, Malmö högskola, Blekinge tekniska högskola Lunds tekniska 
högskola 

• Mobile institute diskuteras 
Sony Mobile har tagit initiativ till ett att skapa ett forskningsinstitut inom 
mobilkommunikation. Region Skåne har utsett Sven-Otto Littorin till utredare för 
satsningar inom detta område i regionen. 
Littorin efterlyser spetskompetens (inom ICT i Lund) 
”Det saknas en Zlatanprofessor” 

representerade. Tillsammans har de skrivit under en ansökan om pengar 
till statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Tanken är att statliga pengar ska 
kompletteras av pengar från privata finansiärer i en tioårssatsning i form av en 
forsknings- och innovationsarena. 
 

https://web.retriever-
info.com/go/?p=317239&a=33533&sa=2018797&x=7d7f552487c634a59f9e214
2bb2f36b4&d=0508592012101924e38daf304a091e66986d5913ae88d9 
 
Anders Axelsson svarar 
”Det räcker inte med en Zlatan” 
https://web.retriever-
info.com/go/?p=317858&a=33533&sa=2018797&x=10094fbedffc4433f6b6f518
94be0f27&d=05085920121021eb8f8a20d18624f64876a4fba1453ef1 
 

• Regionalt kompetenscentrum för arbetsmiljö  
Ett regionalt kompetenscentrum för arbetsmiljöforskningen i södra och västra 
Sverige bildas nu av forskare vid universitet och sjukvårdskliniker i Lund och 
Göteborg. Liknande initiativ diskuteras inom institutioner i mellersta och norra 
Sverige. De regionala centren ska samverka på riksnivå, exempelvis med 
Arbetsmiljöverkets kommande kunskapscentrum (Mats Bohgard, 
Designvetenskaper är en av initiativtagarna). 
 

• Kollektivtrafikforskning till Lund 
Det nya nationella forskningscentret för kollektivtrafik kommer att ligga i Lund. 
Huvudmän blir Lunds Universitet, Malmö Högskola och Väg- och 
Trafikforskningsinstitutet, VTI. Arbetsnamnet för det nya centret är K2. Målet 
om en fördubbling av kollektivtrafiken kommer att kräva omfattande 
ansträngningar och nya innovationer. Därför görs nu en omfattande satsning på 
forskning och utveckling inom området. Centret finansieras med lika delar från 
Vinnova, Formas och Trafikverket, respektive kollektivtrafikhuvudmännen i de 
tre storstadsregionerna samt universiteten och VTI. Start kommer att ske i början 
av 2013. Fullt utbyggt kommer centret att ha 30-35 forskare från akademi och 
bransch samt industridoktorander anställda. Toatalt omfattar finansieringen 280 
milj på 10 år. 
 

• Projektbidrag från Vetenskapsrådet inom NT-området är fördelade. Stora 
framgångar för LTH, t.ex. Reglerteknik, Datavetenskap, EIT och Matematik som 
visar på en spetskompetensområdet som rör ICT. Därutöver tog institutionerna 
Immunteknologi och Fysik hem stora bidrag. Flera bidrag gick till 
Livsmedelsteknik, etc, etc 
 

https://web.retriever-info.com/go/?p=317239&a=33533&sa=2018797&x=7d7f552487c634a59f9e2142bb2f36b4&d=0508592012101924e38daf304a091e66986d5913ae88d9�
https://web.retriever-info.com/go/?p=317239&a=33533&sa=2018797&x=7d7f552487c634a59f9e2142bb2f36b4&d=0508592012101924e38daf304a091e66986d5913ae88d9�
https://web.retriever-info.com/go/?p=317239&a=33533&sa=2018797&x=7d7f552487c634a59f9e2142bb2f36b4&d=0508592012101924e38daf304a091e66986d5913ae88d9�
https://web.retriever-info.com/go/?p=317858&a=33533&sa=2018797&x=10094fbedffc4433f6b6f51894be0f27&d=05085920121021eb8f8a20d18624f64876a4fba1453ef1�
https://web.retriever-info.com/go/?p=317858&a=33533&sa=2018797&x=10094fbedffc4433f6b6f51894be0f27&d=05085920121021eb8f8a20d18624f64876a4fba1453ef1�
https://web.retriever-info.com/go/?p=317858&a=33533&sa=2018797&x=10094fbedffc4433f6b6f51894be0f27&d=05085920121021eb8f8a20d18624f64876a4fba1453ef1�
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• VR STATISTIK 2012 
Projektbidrag 
Antalet ansökningar om Projektbidrag var totalt 1129 stycken, varav 292 stycken 
beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 25,9 procent. Medelbidraget 
2013 ligger på cirka 830 000 kr. 
 
Kvinnor och män 
200 av de huvudsökande var kvinnor, varav 49 beviljades bidrag. Motsvarande 
siffror för männen var 929 huvudsökande och 243 beviljade. För kvinnor innebär 
detta en beviljandegrad på 24,5 procent, för män 26,2 procent. För kvinnor är 
medelbidraget 2013 cirka 840 000 kronor och för män cirka 828 000 kronor. 
 
Projektbidrag – genombrottsforskning 
Totalt inkom 99 ansökningar, varav 12 beviljades medel, vilket ger en 
beviljandegrad på 12,1 procent. Medelbidraget 2013 ligger på cirka 1 111 000 kr. 
14 av ansökningarna kom från kvinnor, varav två beviljades bidrag, vilket ger en 
beviljandegrad på 14,3 procent. Motsvarande siffror för männen var 85 
ansökningar varav 10 beviljades medel, vilket ger en beviljandegrad på 11,8 
procent. För kvinnor är medelbidraget 2013 cirka 1 594 000 kronor och för män 
cirka 1 015 000 kronor. 
 
Projektbidrag för unga forskare 
Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. 
För 2012 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2005-01-01 eller 
senare för att räknas som ung (med hänsyn tagen till exempelvis 
föräldraledighet). 
Till Projektbidrag för unga forskare inkom 711 ansökningar varav 117 beviljades 
medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare motsvarande 16,5 procent. 
Medelbidraget 2013 ligger på cirka 842 000 kr. 
192 av de huvudsökande var kvinnor, varav 29 beviljades bidrag, vilket ger en 
beviljandegrad på 15,1 procent. Motsvarande siffror för männen var 519 
huvudsökande och 88 beviljade, vilket ger en beviljandegrad på 17 procent. 
Medelbidraget för kvinnor är 2013 cirka 865 000 kronor och för män cirka 835 
000 kronor. 
 
Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för 
projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté ska 
fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, 
som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut. 
 
Lärosäten 
Tabellen visar de fem lärosäten som fått störst beviljat belopp 2013. 
   

Lärosäte  Beviljat belopp 
2013  

Uppsala universitet  85 569 000  
Lunds universitet  64 392 000  
Kungl Tekniska 
Högskolan  

60 623 000  

Chalmers tekniska 
högskola  

53 708 000  

Stockholms universitet  43 149 000  
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• VR-medel till Lunds universitet 
Vetenskapsrådet satsar 154 miljoner kronor på forskningsprojekt i Lund. Det är 
resultatet av utlysningen inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin och 
hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Naturvetenskap och 
teknikvetenskap är de stora vinnarna. De får 64,4 miljoner kronor nästa år, vilket 
är näst mest av landets alla lärosäten. Bara Uppsala universitet får mer. Medicin 
och hälsa får 59, 2 miljoner kronor. Till humaniora och samhällsvetenskap bidrar 
Vetenskapsrådet med 21,3 miljoner kronor, vilket är det största anslaget jämfört 
med vad andra universitet får. Dessutom delar Vetenskapsrådet ut bidrag till 
"Det digitaliserade samhället i går, i dag, i morgon" samt projektbidrag till 
Statistik i empiriska vetenskaper. Forskare vid Lunds universitet 

• VR-bidrag till LTH 
LTH lyckades mycket bra med årets VR-ansökningar. Totalt fördelades 114,6 
milj till forskare på LTH fördelat på 2-4 år. 

får här bidrag 
på totalt 8,2 respektive 2,4 miljoner kronor. 

• 20 miljoner till svensk ”molnforskning” 
Med ny reglerteknik och smartare algoritmer ska svenska forskare skapa bättre 
plats i framtidens datacenter. Forskare vid Umeå universitet och Lunds 
universitet har fått 20 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att ta fram metoder 
och verktyg som gör datacenter mer effektiva. Projektet löper över fyra år, har 
fått namnet Cloud Control och ska ledas av Erik Elmroth som är professor i 
datavetenskap på Umeå universitet. Målet är att

• Bidragsbeslut för forskningsinfrastruktur från VR 
Beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur har fattats av rådet för 
forskningens infrastrukturer. För den kommande femårsperioden beviljar 
Vetenskapsrådet drygt 211 miljoner kronor till forskningsinfrastruktur inom en 
stor bredd av områden. Av 127 ansökningar om bidrag inom utlysningarna för 
driftsbidrag, dyrbar utrustning, planeringsbidrag och stora databaser har 43 
beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 33,9 procent. 

 kunna utnyttja varje fysisk 
maskin i ett datacenter mer effektivt genom att placera rätt virtuell maskin på rätt 
ställe vid rätt tidpunkt. 

Fördelning till lärosäten Antal objekt 
LU  9 
UU  9 
CTH  5 
SU  5 
GU  4 
UmU  4 
LiU  3 
KI, Södertörn, LTU  1 

• Kompetenscentrum vid LU/LTH inom området Material och 
produktionsteknik. 
Arbete pågår för att inrätta ett kompetenscentrum som arbetar med material- och 
produktionsteknik med inriktning på speciella material, som är aktuella i 
samband med ESS och MAX IV. Jan-Erik Ståhl är initiativtagare och har bl a 
besökt CERN för informationsinhämtning. 

• Samarbetsavtal med SP 
Ett avtal har tecknats mellan Lunds universitet och SP. 
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• Forskningsutvärdering RQ14 
Utvärderingen av forskningen kommer att ske på det sätt som respektive fakultet 
finner mest ändamålsenligt. Ett uppdrag kommer att ges från LU under hösten. 
Utvärderingen skall ha genomförts före 2014 års utgång. 

 

7.  Internationalisering 
 

• Eurokrisen lockar utländska studenter till Sverige. 
De senaste åren har antalet spanska, grekiska och italienska studenter ökat här. 
Antalet studenter från andra EU-länder har ökat markant de senaste åren. Särskilt 
från länder som drabbats hårt av eurokrisen. Inför höstterminen i år var det 3 635 
studenter från Grekland, Spanien och Italien, som sökte till svenska universitet. 
Till det kommer de som pluggar inom olika utbytesprogram, till exempel 
Erasmus. Det är en ökning med 74 procent på bara fyra år. Störst är ökningen 
bland grekiska studenter. Och anledningen är den osäkra arbetsmarknaden och 
hårt konkurrens om studieplatserna. 
 

• Besök från  
o Malaya University, Malaysia 
o University of Oman 
o University of Nottingham 
o UTM, Malaysia 
o Hong Kong University of Science and Technology 
o National University of Defense Technology, Kina 
o Technische Universität München 
o Tallinn University of Technology, Estland 
o Hong Kong Polytechnic University, Kina 
o Kyushu University, Japan 
o Kyrgyz State University of Construction, Transportation and Architecture, 

Kirgizstan 
 

• Skånsk-kinesiskt cancersamarbete 
Region Skåne inleder ett samarbete på cancerområdet med den kinesiska 
megastaden Tianjin. Tidigare i år reste en delegation från Region Skåne för att 
marknadsföra svensk cancerforskning i Tianjin och undersöka förutsättningarna 
för ett samarbete. Det har nu resulterat i ett avtal om samarbete mellan 
universitet, sjukhus, forskningsinstitut och kommersiella bolag i de båda 
regionerna. Samarbetet ska gälla hela Life scienceområdet men till en början 
kommer samarbetet att handla om cancerforskning. 
– Inom cancerområdet har vi redan långtgående diskussioner för flera 
samarbetsprojekt som vi nu hoppas kan realiseras, säger Carl Borrebaeck, 
vicerektor på Lunds Universitet, i ett pressmeddelande. Region Skåne hoppas att 
samarbetet med Tianjin ska ge Skåne tillgång till viktiga data för den kliniska 
forskningen. Tianjins storstadsområde i nordöstra Kina har omkring 13 miljoner 
invånare vilket ger goda förutsättningar för stora patientgrupper att ha som 
underlag för den kliniska forskningen. 

 

• Resa till Sydkorea med delegation arrangerad av IVA och STINT för de 
svenska högskole- och universitetsledningarna 5-10 november 2012 
Följande besöktes i Seoul och Daejon: 
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o Seoul National University  
o Ewha Womans University 
o Sunkyukwan University  
o Korea Research Council of Fundamental Science and Technology 
o National Academy of Engineering 
o Korea Advanced Institution of Science and Technolog 
o Institute of Basic Sciences 

 
Syftet var att dels få en insikt i Sydkoreas högre utbildning samt knyta kontakter 
för framtida utbyten inom utbildning och forskning. Anders Axelsson deltog från 
Lund tillsammans med 8 andra högskolor/universitet i Sverige. 
 

• Årsmöte i nätverket Magalhães (http://vri5.rec.upm.es:8080/magalhaes/default.aspx)  
i Barcelona, 17-18 september. Per Warfvinge och Christina Grossmann deltog. 
 

• Årsmöte i nätverket T.I.M.E. (https://www.time-association.org) i Trondheim, 
11-12 oktober. Per Warfvinge och Christina Grossmann deltog. 
 

• STINT-samarbete med Virginia Tech avseende validering och utvärdering. Per 
Warfvinge var i Blacksburg 12 – 19 oktober. Roy Andersson och Thomas 
Ohlsson, Genombrottet, var i Blacksburg 2012-11-24 - -12-03 och samarbetet 
fortskrider helt enligt planerna. 
 

• ADDE SALEM – ett EU-projekt vars syfte är att ta reda på nyttan för olika 
målgrupper såsom bl a studenter, alumner och näringsliv, av dubbla examina i 
Sydamerika, med fokus på teknikutbildningar. Projektet är 3-årigt och vi går 
precis in i andra året. Politecnico di Milano är koordinatorer. Det tredje mötet av 
5 hölls 24-28 november i Buenos Aires. Per Warfvinge och Christina Grossmann 
deltog. 
 

• Planering av NORDTEK-konferens på LTH 14-17 juni 2013 pågår. 
Temat kommer att bli Universitet och stora forskningsanläggningar. 
 

• Masterprogrammen 
Antal sökanden till LTH:s Masterprogram per 2012-11-28: 

 
Sökande 

Betalande 
anmälnings-
avgift 

Avg-status 
Under 
utredning 

Avg-status 
Avgifts-
skyldig 

Avg-status 
Avgifts-
befriad 

Biotechnology 55 12 0 50 5 
Food technology and nutrition 46 8 0 42 4 
System on Chip 36 5 0 29 8 
Sustainable Urban Design 34 4 0 26 8 
Wireless Communication 111 11 0 94 18 
Water Resources 37 5 0 34 4 
Industrial design 23 1 0 17 6 
Energy-efficient and env. build.des. 37 0 0 28 10 
TOTALT LTH 379 46 0 320 63 

      

http://vri5.rec.upm.es:8080/magalhaes/default.aspx�
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Totalt LU 2717 251 9 2135 604 
LTH i % av LU 14 18 0 15 10 
 
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2013. 
 
2012-11-28 gick vi ut med en enkät till mastersstudenter (ej EEBD Helsingborg) antagna 
2011 och 2012 där vårt mål är att förbättra vår rekrytering samt vår kommunikation på 
engelska. 
 
Flest sökande till Sverige kommer från Indien (732), Kina (671), Storbritannien (643), 
USA (512) och Pakistan (504). 
 
De populäraste lärosäten är per 2012-11-28 Lunds universitet (5434), Stockholms 
universitet (2846) och KTH (2558). 
 

• Science without borders 
Den brasilianska staten har sjösatt ett gigantiskt stipendieprogram som kallas” 
Science without Borders” (SwB). Avsikten är att 100 000 personer, de flesta 
studenter, ska få möjlighet att studera utomlands. Formerna för utlandsstudierna 
varierar beroende på mottagarland. I USA handlar det om hela utbildningar, till 
Sverige kommer studenter för att studera 6-10 månader inom ramen för sitt 
program vid hemuniversitetet. 
 
Genom ett avtal mellan Sverige och Brasilien måste Sverige ta emot minst 1 000 
studenter inom naturvetenskap och teknik läsåret 2013/14 och lika många 
2014/15. Dessa har med sig full studieavgift - 90 000 kr r kommer LTH till del 
med varje (helårs)student och ska ha studerat minst tre år på motsvarande 
brasilianska CI-utbildning, ha mycket bra resultat på ett engelskt språktest.  
Stipendiet ska täcka såväl studieavgiften som levnadsomkostnader. LTH har tagit 
fram 32 kurspaket som kommer att erbjudas de brasilianska studenterna. 

• Swedish Excellence Seminar 

LTH-forskare deltar i presentationer vid ett seminarium i São Paulo den 5 
december. STINT delfinansierar. 

• Utresande utbytesstudenter inför läsåret 2013/2014 
Utlysningen ägde rum 1 oktober – 1 november. För första gången utlystes 
samtliga platser, även LU:s, (förutom University of California) som är 
tillgängliga för LTH:s studenter under aktuellt läsår. Vi hade knappt 300 
ansökningar, jämfört med totalt 241 förra året. Nomineringsbeslut kommer att 
skickas till studenterna före jul. 
 
University of California hade särskilt ansökningsförfarande. Av de 35 
tillgängliga platserna för utresande studenter nästa år gick ca 1/3 till LTH. 
Till vår hjälp har vi haft vi ett nytt, webbaserat ansökningssystem som under året 
utvecklats tillsammans med Ekonomihögskolan, IRIS (International Relations 
Information System). Detta har förenklat processen mycket och har sparat 
mycket tid och arbete för studenterna, på institutionerna (där lärarna yttrar sig 
över varje inkommande utbytesstudent) och på Internationella avdelningen. 
Den 15 januari öppnar ”Andra chansen!”, då resterande platser utlyses igen. 
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• Inkommande utbytesstudenter 
Dead-line för ansökningar för inkommande studenter till våren var 15 oktober. 
Inför våren har vi 138 nya ansökningar och 82 studenter som stannar hela året.  
 
 

 
8. Information/Rekrytering/Externa kontakter 
 

• Ny rankinglista: Times Higher Education. 
Placering för de svenska universiteten 
(Föregående två års placeringar inom parentes) 
• Karolinska institutet: 42 (32, 43) 
• Lunds universitet: 82 (80, 89) 
• Uppsala universitet:106 (87, 147) 
• Stockholms universitet: 117 (131, 129) 
• Kungliga tekniska högskolan: 140 (187, 193) 
 
Svenska universitet håller ställningarna i internationell konkurrens. Men det är 
Asiens lärosäten som kommer starkast, även om USA ännu dominerar totalt. 
Sverige har fem universitet och högskolor bland världens 200 bästa.  
Det är de asiatiska lärosätena som just nu klättrar snabbast på listan och 
utmanar gamla klassiska universitet i Europa och USA. Särskilt stora 
förbättringar har skett i Sydkorea, Singapore, Taiwan och Kina, vars universitet i 
genomsnitt flyttat sig uppåt nästan tolv placeringar på ett år. 
Allra högst placering får Caltech, följt av universitetet i brittiska Oxford. I 
fjolårets rankning var vinnaren densamma, men då låg USA-universiteten 
Harvard och Stanford på delad andraplats. 
De elva översta utbildningsinstitutionerna i årets lista ligger i antingen USA 
eller Storbritannien. På tolfte plats kommer det schweiziska tekniska 
universitetet ETH i Zürich. 
Fram till och med plats 25 är USA-dominansen bedövande med alla utom sex 
lärosäten. Sammanlagt är 76 av de 200 högst rankade skolorna amerikanska. 
De europeiska länder som hävdar sig bäst sett över hela 200-listan är 
Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. 
Karolinska institutet på plats 42 är det klart högst placerade nordiska 
universitetet. Inte heller något tyskt eller franskt lärosäte når så högt. 
Sverige är tionde bästa land med sammanlagt fem universitet bland de 200 i 
topp, och dessa har i genomsnitt klättrat sex placeringar sedan förra året. Det 
beror främst på att KTH och Stockholms universitet hoppat upp kraftigt i 
tabellen. Karolinska har faktiskt tappat tio placeringar sedan i fjol, vilket flyttar 
tillbaka institutet till nivån för två år sedan. 
De europeiska länder som förbättrat sig mest är Nederländerna och Danmark. De 
tolv nederländska universiteten på listan har klättrat 28 pinnhål, och de tre 
danska 13. 
Rankningen bygger på 13 indikatorer när det gäller lärande, forskning, 
kunskapsöverföring och internationell profil. 

• Ny världsranking av universitetens forskning 
National Taiwan University Ranking 2012 - NTU Ranking - rankar universitet i 
världen utifrån kvantitet och kvalitet på vetenskapliga artiklar. Den nya 
världsrankingen "NTU Ranking" baseras på mängden vetenskapliga artiklar och 
kvaliteten på artiklarna. Kvaliteten har bland annat mätts genom citeringsstatistik 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/�
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och publicering i välrenommerade tidskrifter. 
Rankingen bygger på tre kategorier med olika vikt: 
• Research productivity (25% ) 
• Research impact (35%) 
• Research excellence (40%) 
Tre svenska lärosäten finns med på den totala topp-100-listan: 
• Karolinska Institutet (41) 
• Lunds universitet (77) 
• Uppsala universitet (88) 
NTU-rankingen listar de 500 bästa universiteten i världen men är också uppdelad 
i ett antal forskningsområden och forskningsämnen.  
 

• Workshop 5 okt samt 8okt ledd av Andreas Ekström, Sydsvenskan 
Summering 
Varför skall LTH synas? 
Rekrytering (i vid mening) 
Finansiering (i vid mening) 
Kontakt med omgivande samhälle (i vid mening) 
Skapa en inre samhörighet/stolthet 
 
Synlighet (sammanställt av Lisbeth Wester) 
LTH har en mycket bra synlighet och ett högt anseende nationellt! (källa 
tns/sifos Anseenderapport). 
 
Lunds universitet hade 1250 artiklar i media under förra kvartalet. LTH har 
omkring 40/kvartal. (källa tns/sifos Medieanalys) 
 
LTH ligger bland de främsta i kännedom bland landets universitet hos ungdomar 
i 15-24-årsåldern (källa Ungdomsbarometern). 
 
LTH rekryterar studenter från hela Sverige (50% från Skåne) källa EWS-
rapporten. 
 

Lund University ligger på Top 100 i olika rankinglistor! 
 
Summering av workshop. Några kommentarer under diskussionen 
Glädje i jobbet OCH glädje på jobbet (glöm inte ”humor” – ingår i den 
strategiska planen) 
”Trust by reputation”  
Bekräfta att man tillhör något bra 
”Existensberättigande” – ”syns man inte finns man inte” 
Skapa förutsättningar för samverkan 
 
Summering av workshop (av journalist Andreas Ekström) 
LU/LTH är mycket synliga. Är synligheten ett problem? 
LTH:s förhållningssätt när det gäller huvuduppgifterna präglas av 
SAMHÄLLSANSVAR. 
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• Medieanalys kvartal 3 (TNS Sifo) 
Lunds universitet hävdar sig fortsatt mycket väl gentemot andra lärosäten. 
Medieanalysen ger inblick både när det gäller synlighet och profilering. LU 
centralt, LTH och Medfak ligger nästan på samma nivå i nämnd ordning 
När det handlar om universitetet på en central nivå står antagning och 
studentbostäder högst på agendan. Kvällstidningarna rapporterar exempelvis 
om att det var svårare än någonsin att få en plats vid universitetet. På ledarplats 
påpekas att besparingskraven på universiteten rimmar illa med en ökad 
ungdomsarbetslöshet.  
Även utbildningskvalitet är ett återkommande tema. Lunds universitet är vid ett 
par tillfällen under perioden aktiva på debattplats och lyfter frågan om 
kvalitetsbrister hos landets högskolor. På nyhetsplats lyfts fram att det är svårt att 
jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. 
Under Q3 är det annars jämnt i topp mellan de två fakulteter som får mest 
publicitet. Sommar-perioden för med sig ett avsevärt mindre genomslag för 
medicin, jämfört med hur det brukar se ut. Genomslaget för LTH däremot är 
stabilt och i nivå med tidigare kvartal. 
 Överlag har samtliga fakulteter en mediebild med hög kvalitet.  
Det är tydligt att LTH har ett stabilt genomslag med få förändringar mellan 
kvartalen. Kvaliteten på publiciteten är fortsatt mycket hög. Det är inte minst ett 
resultat av att fakultetens talespersoner ofta får komma till tals och att en stor del 
av kvartalets rapportering bygger på egna aktiviteter.  
Under kvartalet står trafikforskningen i fokus. Att 30 kilometer i tätort skulle 
gynna trafiksäkerhet och miljö får stor spridning och tas även upp som argument 
för sänkta hastigheter på åsiktsplats, av journalister och politiker. Därtill märks 
nyheten att stadsbuss är farligare än bil. Dessa är de pressmeddelanden som får 
störst spridning av alla i riksmedia under tredje kvartalet. 
 Nyheterna är ett gott exempel på forskning som anknyter till samhällsnytta 
och därmed har lättare att få genomslag utanför vetenskapssidorna. Genom att 
synas på flera olika arenor, nås en bredare publik. Att andra aktörer använder 
sig av och refererar till forskningen visar också på relevans och trovärdighet.  
 
LTH:s adventskalender 
LTH:s webbkalender med lärorika experiment visades över 70 000 gånger på 
Youtube förra året. LTH:s julkalender 2012 innehåller 24 nya experiment som 
tagits fram av studenterna Patrik Karlsson och Ulf Hansson. Den som klickar på 
någon av luckorna på webbkalendern får möta "Docent Mauritsson", alias 
fysikern Johan Mauritsson och hans fysikexperiment som det tar upp till sju 
minuter att göra för den som känner sig hugad. Bakom en del av luckorna görs 
det även studiebesök på olika avdelningar på LTH. 

 
 
 

Några externa nyheter som delvis berör LTH 
 
 
• Torbjörn von Schantz, f.d. dekan vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet, har utsetts till prorektor vid SLU i Uppsala. 

• Tetra Pak i Lund drar ner 
Tetra Pak i Lund vill dra ned på antalet anställda och har inlett förhandlingar 
med facket. Exakt hur många som får gå är ännu oklart, men företaget uppskattar 
att det kommer att handla om 250 anställda inklusive konsulter. Neddragningarna 
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görs för att minska kostnaderna och stärka konkurrenskraften, skriver företaget i 
ett pressmeddelande. I dag har Tetra Pak nästan 22 000 anställda i 85 länder. 

• Södra varslar 260 av sina anställda i Sverige. Varslet gäller samtliga svenska 
enheter. 

• ÅF och Epsilon går samman 
Börsnoterade ÅF går samman med skånska teknikkonsulten Epsilon kontrollerat 
av Dan Olofsson. Genom affären blir Olofsson ny storägare i ÅF. Den nya 
koncernen kommer att få 6.800 anställda och därtill ingår ytterligare ett 
partnernätverk på 14.000 konsulter. Efter sammangåendet blir ÅF en av norra 
Europas största teknikkonsulter. Enligt ett pressmeddelande betalar ÅF 1.700 
miljoner kronor kontant och 850 miljoner genom nyemitterade aktier i ÅF. 
Dessutom finns en tilläggsköpeskilling som maximalt kan ge ytterligare 1.100 
miljoner kronor. 
(Epsilons VD Mats Boström sitter i LTHs näringslivsråd) 

• E.ON varslar 250 i Sverige 
Energijätten Eon har meddelat Arbetsförmedlingen, att 250 medarbetare kan 
komma att bli övertaliga i den svenska verksamheten fram till 2015. 

• 1 550 jobb bort från Ericsson 
Ericsson ska skära ned med 1 550 jobb i Sverige, uppger bolaget i ett 
pressmeddelande 7 nov.  
1 000 Ericsson-jobb försvinner i Stockholm. I övrigt försvinner cirka 200 jobb i 
Göteborgsområdet, 40 arbeten i Borås, 50 i Karlskrona och 106 i Kumla. 
Dessutom görs sig telekombolaget av med 120 personer i Linköping, tio i Luleå, 
15 i Lund och 13 i Malmö. 
Ericsson har verksamhet på följande orter: Borås (cirka 1 100 anställda), Falun 
(cirka 230), Göteborg - Lindholmen och Mölndal (cirka 2 200), Hudiksvall (cirka 
300), Kalmar (cirka 20), Karlskrona (cirka 675), Katrineholm (cirka 400), Kumla 
(cirka 650), Linköping (cirka 1 300), Luleå (cirka 50), Lund och Malmö (cirka 
100) samt Stockholm (cirka 10 800). 
Individuella besked till de som berörs beräknas kunna ges i mars 2013, skriver 
Ericsson. Dessutom kommer antalet konsulter och visstidsanställda också att 
minskas avsevärt. Neddragningarna sker inom alla personalgrupper, såsom 
försäljning, administration, forskning, produktion och tjänsteleveranser, enligt 
pressmeddelandet. Bland affärsområdena är det främst nätverksdelen som 
drabbas. De enda orter som klarar sig där Ericsson har verksamhet i Sverige är 
Falun, Hudiksvall, Kalmar och Katrineholm. 
 

• Baxter köper Gambro 
Amerikanska sjukvårdsjätten Baxter köper medicinteknikbolaget Gambro. 
Affären lär få konsekvenser för Lund – där Gambro i dag har 850 anställda på 
den kombinerade huvudkontors-, forsknings- och produktionsenheten. Baxter tar 
över det gamla Lundaföretaget Gambro i en affär värd 26,5 miljarder kronor. 
Säljare är Wallenbergknutna Investor och riskkapitalbolaget EQT. 

• Tomas Ringdahl har utsetts till ny regiondirektör för Akademiska Hus Syd.  
Han kommer närmast från Skanska, där han i 20 år har varit verksam i olika 
ledande befattningar. I sin nya roll kommer Tomas Ringdahl att driva 
utvecklingsprojekt i södra Sverige för över 3 miljarder kronor. Akademiska Hus 

http://t.anp.se/track?t=c&mid=1598276&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D7937�
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Syd är en av sex regioner som tillsammans utgör Akademiska Hus, ett av 
Sveriges största fastighetsbolag. Regionen bygger och utvecklar kunskapsmiljöer 
för universitet och högskolor i Lund, Malmö, Alnarp, Kristianstad och Kalmar. 
Den största kunden är Lunds universitet.  
 

• James H. Yeck blir ny VD för European Spallation Source 
James H. Yeck har valts att bli nästa VD för European Spallation Source ESS 
AB. I mars 2013 tar James Yeck över från Colin Carlile, ESS-projektets första 
och nuvarande VD, vid en tidpunkt då ESS går in i konstruktionsfasen. James 
Yeck har lett konstruktionen av neutrinoteleskopet IceCube på Sydpolen, men 
även andra stora forskningsprojekt. 

• Information om Medicon Village 
Verksamheter som är intresserade av att flytta in till MV, men som inte ingår i de 
förhyrda 8001 kvm, behandlas numera som en ordinarie lokalbehovsprocess av 
LU byggnad, Åsa Bergenudd. Ulrika Andreasson är fortfarande kontaktperson 
för de verksamheter som ingår i de 8001 kvm. 
Inflyttning kommer att ske under första halvåret 2013 

• Högskolan Kristianstad utreder framtid  
Diskussionerna på landets universitet och högskolor om sammanslagningar 
fortsätter. Nu ska Högskolan Kristianstad utreda sin framtid. Rektor Lars 
Carlsson har fått styrelsens uppdrag att utse en grupp som ska skissa på olika 
scenarier för lärosätet i ett framtida högskolelandskap. - Det är ingen som har 
sagt att vi ska utreda ett samgående, men underförstått ska man titta på det också, 
säger Carlsson som själv är tveksam: 
Jag har aldrig avvisat ett samgående, men då måste någon presentera ett bra 
argument för det. Vi har ju en egen tradition och nisch. Regeringens önskemål är 
att ett antal högskolor går samman med universitet. Skärpta kvalitetskrav och 
minskande ungdomskullar talar för detta, har utbildningsminister Jan Björklund 
(FP) hävdat. Vad gäller Högskolan Kristianstad har Linnéuniversitetet nämnts 
som tänkbar partner. - Ska man börja fundera på samgående är jag inte säker på 
att det är Linnéuniversitet man ska gå ihop med. Vi har ju ett långtgående 
samarbete med Lunds universitet, säger Lars Carlsson. 
 

• Teknopol AB, som ger gratis affärsrådgivning till innovativa skånska 
uppstartsbolag, får nu Region Skåne som enda ägare. Regionfullmäktige 
beslutade i förra veckan att köpa aktierna från Innovationsbron AB och Almi 
Skåne. Teknopol startades 1997 på Ideon Science Park i Lund, där 
huvudkontoret fortfarande ligger. Företaget finns också i Malmö och 
Kristianstad.  

 

 
 

9. LU – allmänt 
 

• Diskussion om myndighetskapitalets storlek 
I universitetsstyrelsen fortsätter diskussionen om myndighetskapitalets storlek. 
Det skall göras en utredning som förväntas bli klar under 2013 för att klargöra 
detta. Fakulteterna har en motsatt uppfattning jämfört med universitetsstyrelsen. 
LTH har uttryckt att det behövs en reserv för att klara av svängningar som lätt 
uppstår när så stor del av forskningen är externfinansierad. 
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• Utvärdering av Masterprogram 
Hur väl fungerar? Lunds universitet och Uppsala universitet startar ett 
samarbetsprojekt för att säkra och utveckla kvalitén på de tvååriga 
masterutbildningarna. Universiteten ska också ta del av studenternas 
uppfattningar om utbildningen samt titta på studieresultat och vart studenterna 
tagit vägen senare i karriären. Uppföljningsprojektet pågår i två år.  
 

• Lunds universitet har på nytt börjat samarbeta med ett danskt universitet. 
Ett avtal om samarbete inom flera områden har nu tecknats med Aalborg 
Universitet. Tidigare samarbetade Lund med flera danska lärosäten genom det 
så kallade Öresundsuniversitetet, men Lunds universitet sade upp avtalet tidigare 
i år eftersom Danmark fortsätter att kräva studieavgifter av svenska studenter. 
Aalborgs universitet har etablerat sig i Nokia gamla anläggning i Köpenhamn. 
 

• LU Open 
Avdelningen för Öresunds- och nätverksprojekt på Lunds universitet kommer  
inom kort att byta namn till LU Open. Då får enheten samtidigt ett utvidgat och 
mer tydliggjort uppdrag under ledning av Bengt Streijffert. Tanken är att LU 
Open ska fungera som en öppen arena för nätverk och projekt knutna till 
Universitetets strävan efter att arbeta 
 

• Danmark lägger plan för ESS-finansiering  
Hittills har svenska staten stått för nästan hela notan när det dansk-svenska ESS-
bolaget svällt till 150 anställda. Men 2013 mångdubblar Danmark sin insats, 
enligt den budgetproposition som danska regeringen slipar på. Till dags dato har 
Danmark spenderat 40 miljoner danska kronor på ESS-projektet, varav stora 
delar gått till planering och förberedelser för det datacenter som ska etableras i 
Köpenhamn. I årets danska statsbudget är 25,5 miljoner danska kronor avsatta åt 
forskningsanläggningen utanför Lund, men fram till 2017 blir det istället 205,4 
miljoner om året, enligt planen. Därefter trappas insatserna ner till 72 miljoner 
per år. Sedan tidigare har Danmark förbundit sig att skjuta till totalt 1,4 miljarder 
danska kronor för konstruktionen av ESS. Utbetalningarna måste dock klubbas 
först i respektive års statsbudget. För 2013 väntas beslut tas i folketinget under 
november. 

• Christoph Quitmann my MaxIV-direktör och efterträdare till Sine Larsen. 

• MAX IV uppdaterar ansökan till finansiärerna 
MAX IV-laboratoriet uppdaterar sin ansökan om extra anslag till finansiärerna. 
Detta beror på att man har lyckats tänja på tidsgränserna och minska kostnaderna 
för den nya anläggningen genom ytterligare systemoptimering, nya tekniska 
lösningar och genom förhandlingar med leverantörer. Sammantaget har man 
minskat kostnaderna med 55 miljoner kronor. De nya uppgifterna och 
kostnadskalkylerna gör att ett beslut om tilläggsfinansiering inte längre är så akut 
som man tidigare befarat. MAX IV efterfrågar finansiärernas beslut i mitten av 
november 2012. Ett mindre pressat tidsschema ger även goda förutsättningar för 
finansiärerna (Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet) 
att kunna göra en grundlig behandling av ansökan under hösten. Den uppdaterade 
ansökan omfattar 177 miljoner kronor och ersätter den tidigare om 232 miljoner 
kronor i extra anslag. 

• Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet är i färd med att 
skjuta till 25 miljoner kronor till bolaget Lundamark, som ska exploatera 

http://t.anp.se/track?t=c&mid=1600873&uid=116008080&&&http%3A%2F%2Fwww.rapidus.se%3Fid%3D7954�
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området mellan Max IV och ESS.  
Ledningen räknar med att behöva ytterligare cirka 50 miljoner kronor innan 
vinsterna börjar trilla in. Lundamark grundades av Lunds universitet 2009 och 
fick sin nuvarande form något år senare då Lunds kommun och Region Skåne 
gick in som delägare. Kommunen bidrog i en apportemission med 17 hektar 
mark mellan de båda forskningsanläggningarna, medan Region Skåne köpte in 
sig med 7,3 miljoner kronor i kontanter. Vid årsskiftet är pengarna slut och de tre 
delägarna är därför på väg att klubba igenom ett tillskott på 25 miljoner kronor. 
Denna gång ställer även Lunds universitet upp med reda pengar. 

• MaxIV – etapp 1 
Etapp 1 av byggnationen av MAX IV är nu i full gång i Lund. Spindeln i nätet 
vad det gäller de tekniska installationerna är Bastec AB. De ansvarar för styr- 
och reglerutrustning för bland annat ventilation, värme och olika larm. De är nu i 
full gång med programmeringen av styrsystemen och konstruktion av 
apparatskåp. 
Fakta: 
MAX IV – etapp 1: 
Kostnad för etapp 1                  500 miljoner kronor 
Byggstart etapp 1                       juni 2011 
Etapp 1 avslutas                          hösten 2013 
Byggstart etapp 2                       juni/juli 2012 
Totalentreprenör                       Peab Sverige AB 

• Peab bygger etapp 2 Max IV 
Peab har fått uppdraget att bygga den andra etappen av Max IV laboratoriet i 
Lund. Beställare är Fastighets AB ML4 och kontraktssumman uppgår till 1,3 
miljarder kronor. Sedan tidigare har Peab utfört det inledande arbetet på Max IV 
laboratoriet och förberett den fortsatta byggnationen. Initiativtagare till projektet 
är Lunds universitet, Vetenskapsrådet, Region Skåne och Vinnova. 

• Region Skåne ställer krav på Max IV  (8 nov 2012) 
Region Skåne vill att villkoren ändras för att man ska vara med och finansiera 
Max IV. Region Skåne kräver att ett av två alternativ uppfylls. Antingen ändras 
den kommunala redovisningslagen så att bidrag till statliga 
forskningsanläggningar likställs med bidrag till väg- eller järnvägar. Detta för att 
regionen ska kunna skriva av investeringen på 25 år. 
Det andra alternativet är att ett europeiskt konsortium eller skånsk aktiebolag tar 
över verksamheten, och att Region Skåne blir delägare. Om inget av kraven 
uppfylls kommer de utlovade 168 miljonerna inte att betalas ut till Max IV.  
För ett år sedan fick regeringen en fråga om att ändra lagen. Ännu har Region 
Skåne inte fått något svar. Redan för två år sedan, när avtalet skrevs, fick Lunds 
universitet veta att ett konsortium eller aktiebolag kan vara en förutsättning för 
att få pengarna, säger Harald Lindström, direktör för ägarfrågor och strategiska 
investeringar inom Region Skåne. Enligt Harald Lindström får regionen inte 
betala ut pengarna om de inte kan redovisa investeringen korrekt. 

• Estland och Finland finansierar första internationella strålröret på MAX IV 
Nu står det klart att Estland i samarbete med Finland finansierar ett av strålrören 
på MAX IV i Lund. Det är den första, stora internationella satsningen på MAX 
IV och omfattar cirka 4 miljoner euro. Den nya MAX IV-anläggningen har 
sedan tidigare sju strålrör finansierade av Wallenbergstiftelsen och svenska 
universitet. Det åttonde strålröret med estniska och finska pengar kommer att 
sitta på 1.5 GeV-ringen, den s.k Lilla ringen, som ska användas för att undersöka 
material med hjälp av mjukröntgen. Just forskning med mjukröntgen har sedan 
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flera decennier varit ett styrkeområde för såväl MAX-lab som flera 
forskargrupper i Estland och Finland. 
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	 Medicon Village Just nu finns drygt 525 personer verksamma på Medicon Village, Det har gått snabbare att etablera ny verksamhet än man trodde. Detta skall jämföras med AstraZenecas 900 anställda som var verksamma då anläggningen stoppades för ett dr...
	 Järnvägsskolan Det finns nu stora möjligheter att Lunds universitet kommer att kunna ta över Järnvägsskolan som en del inom LUIS AB utan att LU tillskjuter några medel. Processen fortgår.
	6.  Forskning/FoU – Forskningsinitiativ
	 Trettio unga forskare har utnämnts som första Wallenberg Academy Fellows Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under p...
	 Food4Future  Knowledge Innovation Community (KIC) inom European Institute of Innovation and Technology (EIT). Processen för en KIC i Food Sciences fortgår. Det förväntas en utlysning av KIC under tidig vår 2013 och en livsmedels – KIC anses ha mycke...
	 Energimyndigheten ger 6,8 miljoner kronor till en radikalt ny princip för bränsleinsprutning i dieselmotorer. Tekniken håller på att utvecklas vid 6TLunds Tekniska högskola6T, 6TLTH6T, och efterliknar hur bombarderbaggen sprutar vätskedimma på inkrä...
	 En skånsk forskningsarena om öppen data. NMSA, Networks for Mobile Communication and Services, det tredje Industrial Excellence Centre, inom Mobile Heightes (vid sidan av EASE och SOS) är en av vinnarna i VINNOVAs call Utmaningsdriven Innovation (10...
	 Mobile institute diskuteras Sony Mobile har tagit initiativ till ett att skapa ett forskningsinstitut inom mobilkommunikation. Region Skåne har utsett Sven-Otto Littorin till utredare för satsningar inom detta område i regionen. Littorin efterlyser ...
	 Regionalt kompetenscentrum för arbetsmiljö  Ett regionalt kompetenscentrum för arbetsmiljöforskningen i södra och västra Sverige bildas nu av forskare vid universitet och sjukvårdskliniker i Lund och Göteborg. Liknande initiativ diskuteras inom inst...
	 Kollektivtrafikforskning till Lund Det nya nationella forskningscentret för kollektivtrafik kommer att ligga i Lund. Huvudmän blir Lunds Universitet, Malmö Högskola och Väg- och Trafikforskningsinstitutet, VTI. Arbetsnamnet för det nya centret är K2...
	 Projektbidrag från Vetenskapsrådet inom NT-området är fördelade. Stora framgångar för LTH, t.ex. Reglerteknik, Datavetenskap, EIT och Matematik som visar på en spetskompetensområdet som rör ICT. Därutöver tog institutionerna Immunteknologi och Fysik...
	 VR STATISTIK 2012 Projektbidrag Antalet ansökningar om Projektbidrag var totalt 1129 stycken, varav 292 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 25,9 procent. Medelbidraget 2013 ligger på cirka 830 000 kr.  Kvinnor och män 200 av de ...
	 VR-medel till Lunds universitet Vetenskapsrådet satsar 154 miljoner kronor på forskningsprojekt i 6TLund6T. Det är resultatet av utlysningen inom humaniora och samhällsvetenskap, medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Naturvetens...
	 VR-bidrag till LTH LTH lyckades mycket bra med årets VR-ansökningar. Totalt fördelades 114,6 milj till forskare på LTH fördelat på 2-4 år.
	 20 miljoner till svensk ”molnforskning” Med ny reglerteknik och smartare algoritmer ska svenska forskare skapa bättre plats i framtidens datacenter. 11TForskare vid Umeå11T universitet och Lunds universitet har fått 20 miljoner kronor av Vetenskapsr...
	 Bidragsbeslut för forskningsinfrastruktur från VR Beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur har fattats av rådet för forskningens infrastrukturer. För den kommande femårsperioden beviljar Vetenskapsrådet drygt 211 miljoner kronor till forsk...
	Fördelning till lärosäten Antal objekt LU  9 UU  9 CTH  5 SU  5 GU  4 UmU  4 LiU  3 KI, Södertörn, LTU  1
	 Kompetenscentrum vid LU/LTH inom området Material och produktionsteknik. Arbete pågår för att inrätta ett kompetenscentrum som arbetar med material- och produktionsteknik med inriktning på speciella material, som är aktuella i samband med ESS och MA...
	 Samarbetsavtal med SP Ett avtal har tecknats mellan Lunds universitet och SP.
	 Forskningsutvärdering RQ14 Utvärderingen av forskningen kommer att ske på det sätt som respektive fakultet finner mest ändamålsenligt. Ett uppdrag kommer att ges från LU under hösten. Utvärderingen skall ha genomförts före 2014 års utgång.
	 Skånsk-kinesiskt cancersamarbete Region Skåne inleder ett samarbete på cancerområdet med den kinesiska megastaden Tianjin. Tidigare i år reste en delegation från Region Skåne för att marknadsföra svensk cancerforskning i Tianjin och undersöka föruts...
	8. Information/Rekrytering/Externa kontakter
	 Torbjörn von Schantz, f.d. dekan vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet, har utsetts till prorektor vid SLU i Uppsala.
	 Tetra Pak i Lund drar ner Tetra Pak i Lund vill dra ned på antalet anställda och har inlett förhandlingar med facket. Exakt hur många som får gå är ännu oklart, men företaget uppskattar att det kommer att handla om 250 anställda inklusive konsulter....
	 Södra varslar 260 av sina anställda i Sverige. Varslet gäller samtliga svenska enheter.
	 ÅF och Epsilon går samman Börsnoterade ÅF går samman med skånska teknikkonsulten Epsilon kontrollerat av Dan Olofsson. Genom affären blir Olofsson ny storägare i ÅF. Den nya koncernen kommer att få 6.800 anställda och därtill ingår ytterligare ett p...
	 E.ON varslar 250 i Sverige Energijätten Eon har meddelat Arbetsförmedlingen, att 250 medarbetare kan komma att bli övertaliga i den svenska verksamheten fram till 2015.
	 1 550 jobb bort från Ericsson Ericsson ska skära ned med 1 550 jobb i Sverige, uppger bolaget i ett pressmeddelande 7 nov.  1 000 Ericsson-jobb försvinner i Stockholm. I övrigt försvinner cirka 200 jobb i Göteborgsområdet, 40 arbeten i Borås, 50 i K...
	 Baxter köper Gambro Amerikanska sjukvårdsjätten Baxter köper medicinteknikbolaget Gambro. Affären lär få konsekvenser för Lund – där Gambro i dag har 850 anställda på den kombinerade huvudkontors-, forsknings- och produktionsenheten. Baxter tar över...

	 James H. Yeck blir ny VD för European Spallation Source James H. Yeck har valts att bli nästa VD för European Spallation Source ESS AB. I mars 2013 tar James Yeck över från Colin Carlile, ESS-projektets första och nuvarande VD, vid en tidpunkt då ES...
	 Information om Medicon Village Verksamheter som är intresserade av att flytta in till MV, men som inte ingår i de förhyrda 8001 kvm, behandlas numera som en ordinarie lokalbehovsprocess av LU byggnad, Åsa Bergenudd. Ulrika Andreasson är fortfarande ...
	 Högskolan Kristianstad utreder framtid  Diskussionerna på landets universitet och högskolor om sammanslagningar fortsätter. Nu ska Högskolan Kristianstad utreda sin framtid. Rektor Lars Carlsson har fått styrelsens uppdrag att utse en grupp som ska ...
	 Teknopol AB, som ger gratis affärsrådgivning till innovativa skånska uppstartsbolag, får nu Region Skåne som enda ägare. Regionfullmäktige beslutade i förra veckan att köpa aktierna från Innovationsbron AB och Almi Skåne. Teknopol startades 1997 på ...
	9. LU – allmänt
	 Diskussion om myndighetskapitalets storlek I universitetsstyrelsen fortsätter diskussionen om myndighetskapitalets storlek. Det skall göras en utredning som förväntas bli klar under 2013 för att klargöra detta. Fakulteterna har en motsatt uppfattnin...
	 Utvärdering av Masterprogram Hur väl fungerar? Lunds universitet och Uppsala universitet startar ett samarbetsprojekt för att säkra och utveckla kvalitén på de tvååriga masterutbildningarna. Universiteten ska också ta del av studenternas uppfattning...
	 Lunds universitet har på nytt börjat samarbeta med ett danskt universitet. Ett avtal om samarbete inom flera områden har nu tecknats med Aalborg Universitet. Tidigare samarbetade Lund med flera danska lärosäten genom det så kallade Öresundsuniversit...
	 LU Open Avdelningen för Öresunds- och nätverksprojekt på Lunds universitet kommer  inom kort att byta namn till LU Open. Då får enheten samtidigt ett utvidgat och mer tydliggjort uppdrag under ledning av Bengt Streijffert. Tanken är att LU Open ska ...
	 Danmark lägger plan för ESS-finansiering  Hittills har svenska staten stått för nästan hela notan när det dansk-svenska ESS-bolaget svällt till 150 anställda. Men 2013 mångdubblar Danmark sin insats, enligt den budgetproposition som danska regeringe...
	 Christoph Quitmann my MaxIV-direktör och efterträdare till Sine Larsen.

	 MAX IV uppdaterar ansökan till finansiärerna MAX IV-laboratoriet uppdaterar sin ansökan om extra anslag till finansiärerna. Detta beror på att man har lyckats tänja på tidsgränserna och minska kostnaderna för den nya anläggningen genom ytterligare s...
	 Region Skåne, Lunds kommun och Lunds universitet är i färd med att skjuta till 25 miljoner kronor till bolaget Lundamark, som ska exploatera området mellan Max IV och ESS.  Ledningen räknar med att behöva ytterligare cirka 50 miljoner kronor innan v...
	 MaxIV – etapp 1 Etapp 1 av byggnationen av MAX IV är nu i full gång i Lund. Spindeln i nätet vad det gäller de tekniska installationerna är Bastec AB. De ansvarar för styr- och reglerutrustning för bland annat ventilation, värme och olika larm. De ä...
	 Peab bygger etapp 2 Max IV Peab har fått uppdraget att bygga den andra etappen av Max IV laboratoriet i Lund. Beställare är Fastighets AB ML4 och kontraktssumman uppgår till 1,3 miljarder kronor. Sedan tidigare har Peab utfört det inledande arbetet ...
	 Region Skåne ställer krav på Max IV  (8 nov 2012) Region Skåne vill att villkoren ändras för att man ska vara med och finansiera Max IV. Region Skåne kräver att ett av två alternativ uppfylls. Antingen ändras den kommunala redovisningslagen så att b...
	 Estland och Finland finansierar första internationella strålröret på MAX IV Nu står det klart att Estland i samarbete med Finland finansierar ett av strålrören på MAX IV i Lund. Det är den första, stora internationella satsningen på MAX IV och omfat...

