oktober 2018

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

PERSONALNYTT
Marcus Brafors är ny forskningssamordnare för REWHARD. Marcus har examen i
nationalekonomi med inriktning på sjukvårdsreformer och offentlig upphandling
från Lunds Universitet. Han kommer främst kommer att jobba med samordning av
REWHARD och ha mycket kontakt med både Karolinska Institutet och Institutet för
social forskning (SOFI).
Lina Hansson är anställd som forskningsassistent från 12 november inom enheten
för Psykoneuroimmunologi. Hon kommer att handledas av Julie Lasselin och Mats
Lekander. Lina har en master i biomedicin från Uppsala universitet och har likaså en
bakgrund i molekylärbiologi. Hon har dessutom jobbat som forskningsassistent med
Armita Golkar på Karolinska Institutet. Lina kommer inom flera projekt att arbeta med
rekrytering av försökspersoner och datainsamlingar, inklusive en ny
hjärnavbildningsstudie med endotoxinstimulering under 2019.
Lawrence Sacco är från 8 oktober anställd som data manager och ska arbeta i
Pensioneringsprojektet med Hugo Westerlund och Loretta Platts till den 31 mars.
Lawrence har varit doktorand vid King’s College London med inriktning mot social
gerontologi.
Elin Broman är praktikant hos oss från den 5 november till den 18 januari. Hon går
masterprogrammet i global hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Hon kommer att arbeta i Pensioneringsprojektet med Loretta Platts, Johanna Garefelt
och Sara Gershagen.

SÖMNLABBET
John Axelssons snooze-studie har försökspersoner i sömnlabbet 12 till 30 november.
Har ni frågor kontakta Christiana Harous.

NY WEBB
Arbetet med att uppdatera Stressforskningsinstitutets webb pågår för fullt. I den nya
strukturen kommer de statiska forskarprofilerna att ersättas av SU:s profilsidor där ni
själva uppdaterar informationen om er. Detta bör ni göra så snart som möjligt.
»Anvisningar för profilsidor

MILJÖARBETE
Jeffy Mwakalinga, SU:s interne miljörevisor kommer hit på förmiddagen onsdagen
den 28 november för att bl.a. gå igenom institutets miljöhandlingsplan och kontrollera
våra implementerade verksamhetsrutiner. Hör av er till Carina Johansson om ni är
intresserade av att vara med på mötet.

UNIVERSITETSNYTT
DiVA

Bibliotektet uppmärksammar att en del SU-forskare registrerar även sådana
publikationer i DiVA som de skrivit vid andra lärosäten. Biblioteket påminner om de
anvisningar för registrering som ligger på bibliotekets webb:
”Publikationen ska vara skriven under din anställning vid Stockholms universitet.”
”The publication should be written while employed by Stockholm University.”
»Anvisningar på svenska
»Anvisningar på engelska
Passa på att registrera era artiklar som inte ingår i Web of science innan
årets slut så de kommer med i vår årsredovisning!

Uppdatera din mejlsignatur
SU har uppdaterat sin mall för
e-postsignaturer utifrån
dataskyddsförordningen (GDPR). Lägg
till information om
personuppgiftsbehandling i era
signaturer!
»Anvisningar

KALENDARIUM

9

Fredag 2018-11-09 9.00–12.00
Personalmöte i föreläsningssalen

NOV
Kommande personalmöten
Torsdag 2018-12-13 8.30–11.30 i föreläsningssalen, inleds med Luciafika. Efter
personalmötet jullunch för institutets anställda enligt särskild inbjudan.
Torsdag 2018-12-20 julbord med Psykologiska institutionen 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

21

Personalfika på Psykologiska institutionen
15.00–16.00, Hus 14 personalköket
Vi firar tillsammans med Psykologiska institutionen att vi går samman.

NOV
2019

19
FEB

Styrelsemöten 2019
Institutets styrelse har bokat följande datum för sammanträden:
19 februari 9.30
18 juni 9.30

2019

16–17
SEP

Personalinternat 2019
Boka redan nu den 16 och 17 september för institutets
personalinternat på Rånäs slott.
Dessutom planeras ett gemensamt kick-off-internat med Psykologiska
institutionen i vecka 34.

Nästa nyhetsbrev planeras utkomma vecka 51.
Redaktör och fotograf: Christian Portin

