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Sabrina Islamoska Imeroski, doktorand från Sektionen för
socialmedicin, Institutionen för folkhälsa, Köpenhamns
universitet, arbetar på institutet från den 3 september till den
31 oktober 2018 som internationell gästdoktorand.
Sabrinas doktorandprojekt handlar om psykosomatiska
riskfaktorer och risken för demens. Hon kommer att arbeta
tillsammans med professor Hui-Xin Wang i hennes studie om
huvudvärk och demens.
Noémi Pauwels är från Belgien och studerar biomedicin vid
Karolinska Institutet. Hon kommer genomföra sitt junior
research project i sömngruppen under hösten och där främst
arbeta med inertiastudien. Noémi kommer bland annat att
arbeta med datainsamling från jourläkare på Karolinska
universitetssjukhuset.
Cora Meixner är masterstudent i psykologi vid Otto-Friedrich
University Bamberg, Tyskland. Hon kommer att genomföra
sitt Erasmus trainee internship i sömngruppen från oktober
till december. Cora kommer främst att arbeta med
datainsamling i sömnlabbet med ett valideringsprojekt av
aktigrafer.
Eileen Trunczik will join the institute for an Erasmus
internship between October 1st and January 25th. Eileen is a
bachelor student in engineering from Hamburg University of
Technology. She will work with Gustav Nilsonne in the Sleepy
Brain project with acquisition and processing of MRI data.
Tisdagen den 30 oktober kl 14.00 har vi avskedsfika för Sofia
Westerlund. Alla som vill ta adjö av Sofia är välkomna.
Professor Torbjörn Åkerstedt har vunnit European Sleep
Science Award för 2018. Priset delades ut den 25
september på den europeiska sömnkonferensen i Basel.

Utlägg för måltider

Alla måltider som ingår i konferensavgifter är enligt SU:s
regelverk grund för förmånstaxering. Se hur detta ska
rapporteras i reseräkningen i institutets lathund för resor och
utlägg:
https://www.stressforskning.su.se/intra/lathund-resorutlägg

Hotellbokningar

Enligt riktlinjer från Personalavdelningen ska inga
övernattningar bokas via Airbnb.

Stressforskningsinstitutet
info@stressforskning.su.se www.stressforskning.su.se

SU byter telefonnät

Under vecka 40 och 41 (1–14 oktober) kommer samtliga
mobila enheter att gå över till Tele2:s nät.
Det är mycket viktigt att alla användare har alla sina
mobila enheter (telefoner, surfplattor, mobila bredband/
donglar m.m.) påslagna och anslutna till telenätet under
vecka 40 och 41 när nätbytet sker.
De mobila enheter som inte kunnat uppdateras
automatiskt kommer vara tvungna att byta SIM-kort, med
allt vad det innebär av nya PIN- och PUK-koder, föra över
adressboken m.m. Förhoppningen är att detta ska drabba
så få användare som möjligt. Eventuella SIM-kortbyten
kommer att påbörjas i slutet av oktober.

Kostnadsfria och rabatterade publiceringsavgifter

Alla publiceringar i rena open access-tidskrifter är tills vidare
kostnadsfria för forskare vid Stockholms universitet och
finansieras centralt via biblioteket som ett led i att stödja
övergången till 100 procent öppen tillgång.
https://www.su.se/biblioteket/publicera/open-access/
kostnadsfria-och-rabatterade-publiceringsavgifter-1.240535
https://www.su.se/english/library/publish/open-access/
centrally-funded-and-discounted-article-processingcharges-1.333499

Larm

Om du orsakar att larmet går eller om larmet går utan
anledning:
• Ring SU:s väktare på 08-16 22 16
• Stanna kvar tills väktarna kommer – de kommer oavsett om
någon har ringt
• Prata med väktarna, berätta att det var du som ringde och
identifiera dig – då skickas ingen faktura för utryckningen

Personalmöten

Fredag 2018-11-09, 9.00–12.00 i föreläsningssalen
Torsdag 2018-12-13, 8.30–11.30 i föreläsningssalen
Mötet inleds med Luciafika. Efter personalmötet jullunch
för institutets anställda enligt särskild inbjudan.
Måndag 2019-02-18, 9.00–12.00 i föreläsningssalen
Måndag 2019-05-13, 9.00–12.00 i föreläsningssalen

Rena fönster

Fastighetsavdelningen planerar fönsterputs i institutets
lokaler i vecka 43. Företaget TOMINA utför arbetet. De
kommer att sätta upp anslag med tid och datum.
Fönsterputsarna behöver då komma åt fönstren, så alla måste
tömma fönsterbrädorna helt och flytta undan möbler.

Skriv ut häften

Printomatskrivaren i postrummet har utrustats med en
vikningsenhet. Här finns instruktioner om hur man använder
den:
https://zero.comaround.com/sv-se/content/1059062/?
ctxt=search#/

