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prefekt
robert Holmberg

Prefekten är institutionens chef och har personalansvar.
Ekonomi, personalfrågor, lönesättning, arbetsmiljö, lokaler 
och ordförande i institutionsstyrelsen.
 
Rum: P 227
046-222 87 68
robert.holmberg@psy.lu.se

bIträDAnDe prefekt
sofIA bunke

Internationalisering, webb- och samverkansfrågor.

Rum: P 226
046-222 15 37

sofia.bunke@psy.lu.se

ekonom
CAmIllA rApp
 
Ekonomiska tjänster såsom budget, bokslut, anslag, 
reseräkningar, fakturering och inbetalningar.
 
Rum: Hus R 207
Institutionsservice 
Hämtställe 35 
P228 (tisdag och torsdag förmiddagar)

046-222 88 96 

camilla.rapp@sam.lu.se

personAlADmInIstrAtör 
mArtInA rosquIst
 
Lag- och avtalstolkning, konsultativt stöd, anställningsären-
den, introduktion av nyanställda, timarvoden, personalplaner 
och personalplanering.
 
Rum: P 228

046-222 87 69

martina.rosquist@psy.lu.se

Övergripande roller och ansvarsområden

It-AnsVArIg
lArs kInDberg
 
Hårdvara, mjukvara och nätverk.
 
Rum: O 203
046-222 31 90

lars.kindberg@psy.lu.se

VAktmästAre 
mAttIAs kVIst
 
Lokaler, teknisk utrustning i undervisningslokaler, inred-
ning, inköp-samordnare, Lucat-ansvarig, EvaSys admin, 
HLR och brandskydd.
 
Rum: O 202b

046-222 77 62

mattias.kvist@psy.lu.se

WebbreDAktör 
CArolIne sellberg
 
Extern webb, 
marknadsföringsmaterial,
institutionsstyrelsens protokoll.
 
Rum: P 123

0727-22 77 88 

caroline.sellberg@psy.lu.se

InternAtIonell koorDInAtor 
krIstIAn AlmquIst

Institutionens kontaktperson gällande utbytesstudier, 
lärarutbyte och avtal med andra lärosäten.
 
Rum: P 126

046-222 91 22

internationell@psy.lu.se
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stuDIeVägleDAre
AnnA HjAlmers mAttsson
Rum: P 130
046-222 87 54

anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se

IngelA petersson
Rum: P 131
046-222 80 91

ingela.petersson@psy.lu.se

utbIlDnIngsADmInIstrAtörer
lIselott nIlsson joHAnsson
Rum: P 129
046-222 87 59

liselott.nilsson_johansson@psy.lu.se

sInnAmon VArsAmoulI
Rum: P 129
046-222 3394
sinnamon.varsamouli@psy.lu.se

Master of Science Programme in Psychology

stuDIerektor
HenrIk leVInsson
Rum: P 132
046-222 97 14

henrik.levinsson@psy.lu.se

progrAmAnsVArIg
Åse Innes-ker
Rum: P 113

046-2223396

ase.innes-ker@psy.lu.se

koorDInAtor
IngelA petersson
Rum: P 131
046-222 80 91
ingela.petersson@psy.lu.se

utbIlDnIngsADmInIstrAtör
sInnAmon VArsAmoulI
Rum: P 129
046-222 3394

sinnamon.varsamouli@psy.lu.se
 

skyDDsombuD
eVA torkelson
 
Arbetsmiljöfrågor 

Rum: O 302

046-222 91 19

eva.torkelson@psy.lu.se

Fristående kurser

stuDIerektor
HenrIk leVInsson
Rum: P 132
046-222 97 14

henrik.levinsson@psy.lu.se

stuDIeVägleDAre
AnnA HjAlmers mAttsson
Rum: P 130
046-222 87 54

anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se

IngelA petersson
Rum: P 131
046-222 80 91

ingela.petersson@psy.lu.se

utbIlDnIngsADmInIstrAtörer
lIselott nIlsson joHAnsson
Rum: P 129
046-222 87 59
liselott.nilsson_johansson@psy.lu.se

sInnAmon VArsAmoulI
Rum: P 129
046-222 3394

sinnamon.varsamouli@psy.lu.se

Beteendevetenskapligt program

stuDIerektor
HenrIk leVInsson
Rum: P 132
046-222 97 14

henrik.levinsson@psy.lu.se

progrAmAnsVArIg/koorDInAtor
AnnA HjAlmers mAttsson
Rum: P 130
046-222 87 54

anna.hjalmers_mattsson@psy.lu.se
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Forskarutbildningen

stuDIerektor
mAgnus lInDgren 

Rum: P 225

046-222 30 62

magnus.lindgren@psy.lu.se

InformAtör
CArolIne sellberg
Rum: P 123

0727-22 77 88 

caroline.sellberg@psy.lu.se

Psykoterapimottagningen

VerksAmHetsCHef
CAtHArInA strID
Rum: O 409

046-222 91 16

catharina.strid@psy.lu.se

utbIlDnIngsADmInIstrAtör
eVA-lenA HAnsson
Rum: O 404 

046-222 36 40

eva-lena.hansson@psy.lu.se

Psykologprogrammet

stuDIerektor
mArtIn WolgAst 

Rum: P125

046-222 91 11

martin.wolgast@psy.lu.se

stuDIeVägleDAre
krIstIAn AlmquIst
Rum: P 131

046-222 91 22

kristian.almquist@psy.lu.se

utbIlDnIngsADmInIstrAtör
AnItA lennersteDt
Rum: P 127

046-222 91 21

anita.lennerstedt@psy.lu.se

Psykoterapeututbildningen 

stuDIerektor
HÅkAn joHAnsson
Rum: O 401 

046-222 33 22

hakan.johansson@psy.lu.se

utbIlDnIngsADmInIstrAtör
eVA-lenA HAnsson
Rum: O 404 

046-222 36 40

eva-lena.hansson@psy.lu.se





STRATEGISKA PLANER OCH STYRDOKUMENT

lunds universitet 
Vision, mål och strategier: http://www.medarbetarwebben.lu.se/organisation-och-styrning

Organisation, regler och styrdokument: http://www5.lu.se/regelverket/lunds-universitets-regler

samhällsvetenskapliga fakulteten
Verksamhetsplan och styrdokument: http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/verksamhetsplan-och-styrdokument

Institutionen för psykologi
Strategisk plan och kvalitetssäkring:

Uppdateras under 2016

Arbetsmiljöplan: http://www.psy.lu.se/sites/psy.lu.se/files/arbetsmiljoplan_2016_till_2018_v19jan2016-2.pdf

INSTITUTIONENS ARBETSUPPGIFTER

utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå
Vid institutionen finns ett omfattande kursutbud som består av Fristående kurser, Beteendevetenskapligt program, Programmet 

för personal- och arbetslivsfrågor, Master of Science Programme in Psychology, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogram-

met och Forskarutbildningen.

http://www.psy.lu.se/studera-psykologi

forskning
Vid institutionen bedrivs forskning med stöd av fakultetsmedel och externa anslag, samt på lärarnas tid för forskning- och 

kompetensutveckling. Samtliga forskare och lärare tillhör en eller flera avdelningar eller nätverk. 

http://www.psy.lu.se/forskning

samverkan med samhället
Genom kontakter med media, uppdragsutbildning, alumni-verksamhet, praktik för studenter, enskilda lärares initiativ, samar-

beten med kommuner, hälso- och sjukvård och företag bidrar vi att sprida kunskaper och metoder som bygger på psykologisk 

forskning.

http://www.psy.lu.se/samverkan

 Om institutionen
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psykoterapimottagning
Institutionen har en Psykoterapimottagning i Hus O där blivande psykologer arbetar som terapeuter och erbjuder psykoterapi 

till en reducerad kostnad. Terapeuterna får handledning av legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning. 

http://www.psy.lu.se/psykoterapimottagningen

ORGANISATION

Institutionsstyrelsen
•	 beslutar	om	riktlinjer	för	institutionens	verksamhet	och	resursanvändning

•	 följer	upp	verksamheten	vid	institutionen,	analyserar	resultaten	och	se	till	att	resurserna	används	effektivt

•	 beslutar	i	frågor	som	överlämnats	åt	styrelsen

Styrelsen består av prefekt, fyra lärare, en TA-personal samt två studeranderepresentanter. Studierektorer samt biträdande 

prefekt har yttranderätt, men ej rösträtt. 

Skrivelser till styrelsen skall lämnas till prefekten senast en vecka och en dag innan styrelsemötet.

Kallelse med handlingar går ut en vecka innan mötet

prefekt
Prefekten är institutionens chef och ansvarig för ekonomi, personal, löner, och arbetsmiljö.

ledningsgrupp
Ledningsgruppens uppgift är att hantera det löpande arbetet och träffas kl. 08.15-10.00 varannan måndag. I ledningsgrup-

pen ingår prefekt, biträdande prefekt, samtliga studierektorer, verksamhetschef för Psykoterapimottagningen, ekonom och 

personaladministratör.

Avdelningsföreståndarkonferens (Afk)
Föreståndarna för avdelningarna sammanträder fyra gånger per termin. AFK s uppgift är att verka för utveckling av forsk-

ningsmiljön vid institutionen, bereda frågor som har med antagning till Forskarutbildningen att göra och bistå ledningens 

arbete i samband med rekrytering.

budget
Institutionen får varje år ett uppdrag i form av ett antal så kallade helårsstudenter (hst). Dessa resurser använder vi för att 

bedriva utbildning. Detta är den ekonomiska ramen för planeringen av samtliga de kurser vi ger under året.

Institutionen får också anslag till forskning och forskarutbildning, så kallade fakultetsmedel. Dessa medel används för profes-

sorers forskning i tjänsten, för forskarutbildning och samfinansiering. Storleken på detta anslag beräknas utifrån antalet hst 

på avancerad nivå men en del av fakultetsmedlen beräknas utifrån institutionens prestation, t ex i form av antal disputationer, 

antal vetenskapliga publikationer mm. Antalet publikationer utgår från det vi registrerat i LUCRIS, och det är därför viktigt 

att göra detta löpande. 

https://lucris.lu.se

När de ekonomiska ramarna för det kommande året är klara på fakultetsnivå i november-december lägger institutionen ett 

förslag till budget som sedan antas i styrelsens decembermöte. Budgeten bereds i ledningsgruppen.



kommittéer
Kommittéerna nedan bevakar frågor inom prioriterade områden, agerar på delegation samt bereder beslut till styrelse och 

prefekt. 

•	 Arbetsmiljö

•	 Internationalisering

•	 Jämställdhet,	likabehandling	och	mångfald	(KJLM)

•	 Kursplanegruppen

•	 Lokaler

•	   Etik

Institutionens kommittéer: http://www.psy.lu.se/om-institutionen/kommitteer

PERSONALFRÅGOR

tjänstetillsättningar
Utlysning av tjänster bygger på en löpande analys av omfattningen av institutionens uppdrag, externa forskningsbidrag och 

personalomsättning. Utlysningar bereds i ledningsgruppen och i samråd med berörda avdelningar och avdelningsföreståndare. 

Utlysta tjänster annonseras minst via universitetet och dess webbplats, Arbetsförmedlingen, Nationalkommittén för psykologi 

och på institutionens webbplats.

http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar?ref=L 

personaldagar och informationsluncher
För att stärka kommunikation och delaktighet har vi regelbundna mötesaktiviteter för all personal. En halv dag på våren och 

en på hösten samt 1-2 dagar i augusti är avsatta för gemensamma utvecklingsaktiviteter. 

Under terminerna har vi även ca tre informationstillfällen med utrymme för aktuell information och frågor.

Återkommande sociala aktiviteter är vårlunch i juni, middag i samband med personaldag i augusti samt jullunch i december.

Klockan 10 och klockan 15 brukar de som har möjlighet samlas för en fikapaus i något av personalrummen.
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pedagogiskt utvecklingsarbete
Pedagogiska seminarier syftar till erfarenhetsutbyte kring pedagogisk utveckling och lärande. Universitetets enhet för peda-

gogisk utveckling heter Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU (Division for Higher Education Development ).

http://www.ced.lu.se/

Varje utbildning bedriver ett kontinuerligt och systematiskt pedagogiskt kvalitetsarbete kring aktuella områden och i enlighet 

med prioriteringar från fakultets- och institutionsstyrelse.

Introduktion av nyanställda
Universitetet har varje termin allmänna introduktioner för nyanställda både på svenska och på engelska. Institutionens perso-

naladministratör går igenom personalfrågor som berör lön, arbetstider, ledigheter, arbetsrätt mm i samband med nyanställning. 

Personaladministratör och prefekt visar lokaler och presenterar den nyanställde. I samband med att du som ny medarbetare 

börjar ger också prefekten en övergripande presentation av institutionen. Efter 2-3 månader följs detta introduktionssamtal 

upp.

medarbetarwebben 
Medarbetarwebben är den gemensamma interna webbplatsen för Lunds universitet. Här hittar du information om din anställ-

ning, stöd, verktyg samt organisation och styrning. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/

I verktyget Primula webb kan du göra många ärenden som berör din anställning, som att ansöka om semester, se din lön, 

anmäla bisyssla och lämna sjukförsäkran. 

https://primweb.adm.lu.se/

personalplan 
Varje lärare har en personalplan där undervisning, forskning- och kompetensutveckling samt andra uppdrag finns redovisade. 

Logga in här med ditt personnummer och ditt personliga lösenord:

http://lund.bigz.se/inloggning.php

Varje medarbetare har en ansvarig studierektor.  Indelningen bygger på inom vilket verksamhetsområde du har din huvudsakliga 

undervisning. Fråga prefekt eller någon studierektor om du är osäker på din tillhörighet.

Detta innebär att du i första hand skall vända dig till ”din” studierektor för att planera undervisning. Studierektorerna planerar 

och följer regelbundet tillsammans upp undervisningen med stöd av personalplanerna. Personalplanerna används därmed 

både som ett planerings- och uppföljningsverktyg. Personalplanen är också viktig då den utgör underlag för institutionens 

budget och prognoser. 

Som medarbetare har du även ett eget ansvar gällande din personalplan:

•	 Meddela	i	god	tid	din	studierektor	om	önskemål	i	förhållande	till	eventuella	förändringar	i	ditt	undervisningsuppdrag	

•	 Meddela	din	studierektor	planerade	förändringar	av	din	tjänst	som	kommer	att	påverka	omfattningen	av	ditt	under-

visningsuppdrag (t ex forskningsmedel som ökar eller minskar, omfördelad forskning och kompetensutveckling som påverkar 

planeringen, planer på tjänstledighet, undervisning på andra institutioner, externa uppdrag osv). Notera att övergripande 

frågor som berör tjänstens omfattning och fördelning alltid ska förankras med prefekten.

•	 Håll	dig	informerad	om	din	personalplan,	stäm	av	den	med	dina	egna	noteringar	och	ta	upp	eventuella	felaktigheter	

med ansvarig studierektor. Meddela vår personaladministratör om du inte kan komma åt din personalplan så får du ny inlogg-

ning eller en pdf med planen.

kompetensutvecklingsplan
Varje medarbetare skall ha en flerårig kompetensutvecklingsplan. Frågor om kompetensutveckling är en central del i medar-

betarsamtalen och en god framförhållning kring detta gör det möjligt att samordna insatser från institutionen, fakulteten, 

och LU i stort.
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medarbetarsamtal
Prefekt och biträdande prefekt genomför medarbetarsamtal med samtlig personal en gång om året. Om du vill diskutera din 

arbetssituation eller något annat är du alltid välkommen att ta kontakt med prefekt eller biträdande prefekt.

samtal med studierektor
Om du vill diskutera specifika frågor som berör dina uppgifter som lärare eller kursledare så ta kontakt med respektive 

studierektor. Inför medarbetarsamtal med prefekt är det lämpligt att kontakta sin studierektor om man ser ett behov av att 

diskutera personalplanen mer i detalj.

lönesamtal
När centrala löneförhandlingar är klara erbjuder prefekten lönesamtal. Detta sker vanligtvis under sommar och höst.

rekrytering av assistenter och projektmedarbetare
Om du vill rekrytera personer som skall arbeta som assistenter eller motsvarande måste du i god tid förankra detta med 

prefekten. Detta är viktigt för att förbereda eventuell arbetsplats, LU-kort, rutiner för lön mm.

personalblanketter:
Blanketter för din anställning finns på Lunds universitets medarbetarwebb.

http://www.medarbetarwebben.lu.se/personalblanketter

Mallar och manualer finns på HR-webben
http://www.hr-webben.lu.se/hr-blanketter-mallar-och-manualer 

brandskydd
Det är viktigt att du har grundläggande kunskaper om brandskydd. Information hittar du via http://lu.box.com, ”Medarbe-

tarinformation”, ”Brandskydd”.
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FORSKNING

Att söka forskningsanslag 
Upprättande av budgetkalkyl görs i samarbete med vår ekonom. Aktuell Excel mall används. Budgetkalkylen visar projektets 

direkta och indirekta kostnader. Beroende på vilken finansiären är kan projektet behöva samfinansieras med fakultetsmedel 

från institutionen. Budgetkalkylen visar vilket belopp som krävs för att få full kostnadstäckning i projektet och hur detta belopp 

fördelar sig på aktuella finansiärer inklusive institutionen. En fullkostnadskalkyl ska finnas vid institutionen för varje ansökan 

om externa medel som görs. Vid upprättandet av budgetkalkylen genereras också en fullkostnadskalkyl, vilken ska skrivas 

under av projektledare och av prefekt. Därefter lämnas underlaget till prefekt och ekonom och sparas på institutionsnivå.

Stödresurser för dig som forskare hittar du via Medarbetarwebben:  http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/

stod-till-forskning/stod-i-forskningsprocessen

Alla anställda vid Lunds universitet har tillgång till ”Kuben” genom att logga in via sin Lucat-identitet. Kuben är ett verktyg för 

uppföljning, analys och styrning. Data från ekonomi-, personal- och studerandedokumentation finns i verktyget. I ”Kuben” 

kan du som anställd följa upp ekonomin i ditt projekt. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/administrativa-system

system för rekrytering av försökspersoner
SonaSystem är en databas där man som forskare annonserar efter försökspersoner till experentella studier. Studenter och 

andra som är intresserade av att bidra till psykologisk forskning skapar sig ett användarkonto och finns sedan i databasen. 

Användare kan sedan på egen hand söka information och anmäla sig till aktiva studier som annonserats av forskaren. Syftet 

är att skapa en struktur där forskare och frivilliga deltagare smidigt kommer i kontakt med varandra. 

http://www.psy.lu.se/experimentdatabas

etikprövning 
Din forskning kan behöva etikprövas. 

     Etikprövningen ska diarieföras. Betalningen görs via LUPIN (betalning utan faktura) med egen behörighet på egna anslag 

alternativt med hjälp av a LUPIN-ansvarig med beslut på beviljade medel som underlag.

http://www.forskningsetik.lu.se/

prisma
Prisma är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och ärendehanteringssystem. Vetenskapsrådet och 

Forte använder Prisma från och med januari 2015 för samtliga utlysningar och Formas kommer att ansluta sig under 2016. I 

Prisma kan du som forskare söka bidrag samt hantera beviljade bidrag. Prefekten godkänner ansökningarna genom elektronisk 

signatur i Prisma. 

Som forskare måste du skapa ett personligt konto för att kunna ansöka om forskningsbidrag respektive signera ansökningar. 

Samtliga medsökande måste också ha egna Prismakonton

https://prisma.research.se

Stöd för ditt arbete
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Skapa ett personligt konto i Prisma:

1. Skapa ORCID-konto: ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett internationellt register för forskare. ORCID 

är obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett personligt forskar-ID så gör du det via ORCIDs hemsida, http://orcid.org/. 

Notera ditt ORCID-nummer som står under ditt namn uppe till vänster på ORCID:s webbsida, skrivet i formen XXXX-XXXX-

XXXX-XXXX, totalt 16 siffror.

 2. Skapa ett personligt konto i Prisma: Gå till Prisma, Välj ”Skapa personkonto” och sedan ”Skapa personkonto med 

SWAMID”. Du kommer då att skapa ett konto som är kopplat till din LUCAT-ID på universitetet. Följ instruktionerna på skärmen.

3. Aktivera ditt konto i Prisma: När du har skapat ditt konto får du ett mail med användarnamn och lösenord för att 

aktivera ditt konto. Följ instruktionerna i mailet.

lund university Current research Information system (luCrIs)
Som forskare ansvarar du själv för att hålla din information i LUCRIS aktuell. Detta inkluderar bland annat presentation av 

din forskning, uppdaterad publikationslista, professionella och akademiska meriter och eventuella samarbetspartners. Vilken 

information som måste uppges har fastställts av Samhällsvetenskapliga fakulteten och återfinns i dokumentet ”Miniminivå för 

inläggning i LUCRIS”: http://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/lucris_miniminiva_s-fak.pdf

Inloggning till LUCRIS finns på: http://lucris.lu.se

Mer information om och manualer för LUCRIS hittar du via medarbetarwebben: http://www.medarbetarwebben.lu.se/

forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris-system-for-forskningsinformation/forskare

forskningspraktikanter
Institutionen har riktlinjer för att skapa bra förutsättningar för ett ömsesidigt givande forskningssamarbete mellan inkommande 

forskningspraktikanter och ansvariga forskare. 

http://www.psy.lu.se/sites/psy.lu.se/files/inresande_forskningspraktikanter_ht15.pdf
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UNDERVISNING

På Institutionen för psykologi finns enbart PC. Använder du Mac måste du själv ta med en adapter för VGA. Kontakta vår 

vaktmästare vid eventuella teknikproblem. 

Vissa salar har röda markeringar i golvet. Möbler eller liknande får ALDRIG placeras innanför dessa markeringar. Dessa salar 

är utrymningsvägar och måste alltid vara fria för utrymning om detta skulle behövas.

Innan du som ansvarig lärare lämnar salen måste du se till att:

•	 Alla stolar och bord är i ordning och placerade för föreläsning (inte seminarium)

•	 Alla fönster är stängda

•	 All belysning är släckt och all utrustning avstängd

•	 Dörren låses

Efter sista lektionen för dagen så ska stolar hängas upp/ställas upp.

Vissa föreläsningssalar har ett s.k. salto-lås på dörrarna. Dessa lås låser du upp med ditt LU-kort. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/lukorts_broschyr_sv.pdf

Information till gästföreläsare
Via länken nedan hittar du ett färdigt informationsblad som du kan skicka till inbjudna gästföreläsare. 

http://www.psy.lu.se/sites/psy.lu.se/files/information_till_gastforelasare.pdf

Webbsystem för kursvärdering
Institutionen använder Sunet survey som kursutvärderingsprogram. Vaktmästare eller studenter arbetar som stöd med att 

hantera Sunet survey på Fristående kurs, Beteendevetenskapliga programmet och Master of Science Programme in Psychology 

respektive Psykologprogrammet.

       http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-utbildning/kvalitetsarbete/sunet-survey-enkatverktyg

Datorsal
Institutionen har en datorsal i rum 204 i hus P. I salen finns 11 studentdatorer och en lärardator. Studenter och personal kan 

logga in på dessa datorer med sin StIL- respektive Lucat-inloggning.

Vid lärarledd undervisning så går det även att logga in med en gemensam inloggning (Användarnamn: PSY-P204, Lösenord: 

Undervisning-P204). IT-ansvarig sköter öppnandet för inloggning med den gemensamma inloggningen under lärarledd un-

dervisning. Meddela alltid IT-ansvarig vid sena lokalbokningar. 

Koden till datorsalens dörr ändras vid varje terminsstart. Kontakta IT-ansvarig, vaktmästare för kodtillgång. 

Program som är installerade på datorerna: http://www.psy.lu.se/om-institutionen/lokaler/datorrum

Det finns även två fakultetsgemensamma salar för datorundervisning, dessa ligger i Sociologens byggnad, hus G. För att få 

använda dessa krävs en genomgång av rummens tekniska utrustning. Kontaktperson: Ursula.Egidius@sam.lu.se

bärbara datorer
Bärbara datorer som lärare kan boka och använda finns i låsbara skåp i rum 136 i hus P. Boka dem via Outlook eller webbmail. 

Anvisningar för bokning av bärbara datorer: https://lu.box.com,”Medarbetarinformation”, ”IT”. Det är mycket viktigt att du 

bokar dator innan du hämtar ut den. Om du inte gör detta drabbas dina kollegor som kanske räknat med att kunna använda 

datorerna.

reservprojektor
Det finns två reservprojektorer i rum 136 i hus P, facken längst ned 23 och 24.

kontorsmaterial
Kontorsmateriel finns i rum 136 i hus P och i skåpen på plan 2 i hus O. 
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bokning av lokaler
Institutionen har tre lokalbokare: 

•	 Utbildningsadministratör för Psykologprogrammet (bokar för Psykologprogrammet och Forskarutbildningen)

•	 Utbildningsadministratör för Fristående kurser, Beteendevetenskapligt program och Master of Science Programme 

in Psychology

•	 Utbildningsadministratör för Psykoterapeutprogrammet.

Information om lokalbokning: http://www.psy.lu.se/om-institutionen/lokaler/boka-lokaler

schemaläggning och lokaler
Utbildningarna har specifika anvisningar i samband med schemaläggningen under april månad för höstterminen och okto-

bermånad för vårterminen. 

teknisk utrustning och program
Förbered dig genom att i god tid bekanta dig med hur tekniken fungerar så att du kan genomföra det du planerat. Tänk

på att det kan fungera på olika sätt i olika lokaler. Läs de manualer som finns i varje lokal. Ta gärna i god tid innan planerad

undervisning kontakt med vår vaktmästare om du behöver hjälp eller har frågor. Om någonting inte fungerar så sätt upp en

lapp i lokalen och felanmäl till vaktmästaren. Om tekniken inte fungerar så använd de telefonnummer som finns angivna i salen.

Information om teknisk utrustning i respektive lokal hittar du via http://lu.box.com, ”Medarbetarinformation”, ”Teknisk 

utrustning”

Information om program installerade i grupprum och datorsal hittar du via http://lu.box.com, ”Medarbetarinformation”, 

”Teknisk utrustning”

e-post
Institutionen använder sig av universitetets centrala e-post-system. Detta drivs av LDC som även ger användarstöd. Manualer 

för e-post finns på LDCs sida:

http://www.ldc.lu.se/drift 

KOMPETENSUTVECKLING

Docentur
Du som efter disputation har fördjupat och/eller breddat din forskningserfarenhet och ämneskompetens utöver de krav som 

gäller för doktorsexamen och sammanlagt ha redovisat väsentliga vetenskapliga arbeten motsvarande minst två doktorsav-

handlingar kan ansöka om att bli befordrad till docent vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Redovisa dina meriter för prefekten 

för att få råd om hur du går till väga vid ansökan. Du kan också diskutera med din avdelningsföreståndare. 

Anvisningar från fakulteten: http://www.sam.lu.se/anstalldsidan/dokument-for-verksamheten/docentutnamning

pedagogisk akademi 
Det finns ett utbud av pedagogiska kurser och seminarier inom samhällsvetenskapliga fakulteten och det finns även en 

pedagogisk akademi som bedömer pedagogiska meriter. Som tillsvidareanställd kan du ansöka om att bli meriterad lärare 

eller excellent lärare. Till det senare är också knuten en löneförhöjning. 

http://www.sam.lu.se/anstalldsidan/for-fakultetens-personal/pedagogisk-akademi
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Internationellt utbyte
Som anställd vid Lunds universitet kan du åka till något av våra många partneruniversitet i Europa med finansiering från EU-

programmet Erasmus+ för att skaffa dig internationell erfarenhet, internationella meriter samt utveckla eller fördjupa befintliga 

kontakter. Lärare kan ansöka om finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination (minst 

2 dagar). Alla anställda kan ansöka om finansiering för jobbskuggning, studiebesök, deltagande i kurser, seminarier eller 

workshops med tydlig anknytning till det egna arbetet (minst 2 dagar). Vänd dig till institutionens internationella koordinator 

för eventuella frågor och för att på institutionsnivå förankra ditt intresse för internationellt utbyte. 

Erasmus för mobilitet inom Europa: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-

och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa

DIN ARBETSPLATS

rumspolicy
För att tydliggöra rutiner och beslutsgrunder för rumstilldelning har institutionen en ”Rumspolicy”. 

http://psy.lu.se/files/lokalpolicy.pdf

kontorsmöbler och belysning
Kontakta vaktmästaren om du har synpunkter, frågor eller önskemål.

Arbetsmiljö och ergonomi
Vänd dig till arbetsmiljökommittén och skyddsombudet om du har synpunkter på arbetsplatsens ergonomi eller arbetsmiljö i 

stort. Du kan också vända dig direkt till företagshälsovården för att få råd och hjälp. 

Företagshälsovården kan också hjälpa dig med anpassning av din arbetsplats. Får du rekommendation om någon speciell 

ergonomisk datorutrustning så kontakta IT-ansvarig. 

http://www5.lu.se/anstaelld/min-anstaellning/foeretagshaelsovaarden
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EKONOMI

Inköp
Om du behöver köpa in något för ditt arbete så vänd dig till vår vaktmästare för kontorsmaterial, möbler och annan utrustning. 

För litteratur och sådant som är knutet till undervisning vänd dig till din studierektor. Studierektor skall i förväg godkänna 

alla beställningar av litteratur eller undervisningsmateriel. Vid beställning av kurslitteratur så använd Lupin (se längre ner på 

sidan). För att beställa behöver du upprätta ett konto, ange institutionens fakturaadress samt studierektor eller motsvarande 

som referensperson.

När det gäller IT och programvara så vänd dig till vår IT-ansvariga.

Om du gör en beställning av någonting efter att ha stämt av med ansvarig referensperson så är det viktigt att välja rätt 

leverantör. Lunds universitet måste följa lagen om offentlig upphandling. 

Aktuella leverantörer för varor och tjänster (Lupin): http://www.proceedo.net 

Logga in med användarnamn: login@avtal.lu.se och lösenord: Avtal123.  Saknas avtal ska upphandling göras, kontakta 

vaktmästaren. Fakturadressen är: Institutionen för psykologi, Box 188, 221 00 Lund.  Uppge den ansvariga referenspersonen.

Internfakturering vid undervisning utanför Institutionen för psykologi 
När du gör något arbete på en annan institution vid LU eller gör uppdrag utanför LU, skall du i god till meddela prefekten och 

få godkännande så att detta stämmer med institutionens och din egen planering. När du utfört arbete så sammanställer du 

ett fakturaunderlag på den blankett som du hittar via länken nedan:

http://www.psy.lu.se/sites/psy.lu.se/files/blankett_for_fakturering_av_arbete_utford_pa_annan_institution.pdf

Den ifyllda blanketten skickar du till personaladministratören som för in timmarna i personalplanen och sedan skickar den 

vidare till institutionsservice så att de kan fakturera den aktuella institutionen/uppdragsgivaren. 

lupin
Lupin är det system där vi hanterar fakturor, granskar dem och slutligen attesterar dem. Kontakta vår vaktmästare för mer 

information och hjälp. 

Attestering
Prefekter har attesträtt, d.v.s. ”behörighet att förfoga över myndighetens medel genom attest av beslut att upphandla, beställ-

ning av produkt, leverantörsfaktura, förskott, reseräkning eller utläggsräkning.” Vid institutionen har attesträtten gällande 

utgifter i samband med våra utbildningar delegerats till respektive studierektor.

RESOR I TJÄNSTEN

bokning
Boka alltid resor via VIA Egencia (LU avtal), tel. 040-608 57 50. Uppge institutionens kostnadsställe, 253099, när du bokar 

din tjänsteresa. 

http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/resa-i-tjansten

reseräkning
Primulares används för att registrera dina rese- och utläggsräkningar. Inloggning görs via primula webb med din Lucat-identitet. 

För att reseräkningen skall kunna betalas ut krävs följande underlag:

Vid konferenser och andra förrättningar som varar mer än en dag skall program där ändamålet med tjänsteresan och datum 



för förrättningen framgår bifogas. Bifoga även reseräkningar, samtliga kvitton i originalbiljetter och övriga utlägg för rese- och 

logikostnader.

Notera att en utrikesresa måste redovisas senast två månader efter hemkomst och utläggsräkningar eller inrikesresor ska 

redovisas i Primula res inom ett år. Reseräkningar äldre än ett år hanteras inte.

http://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/resa-i-tjansten/nar-du-kommer-hem-fran-resan/reserakning

Om du har frågor som rör reseräkningar och utläggsräkningar så vänd dig till vår ekonom. 

resestipendier
Som anställd kan du söka resestipendier genom t.ex. Siegvalds fond, Institutionens egna resebidrag och Crafoordska Stiftelsen. 
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