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Rutiner vid rekrytering av SciLifeLab Fellows (biträdande 

universitetslektorer) som stöds med strategiska forskningsmedel 

(SFO-medel) till SU. 

 

Institutionerna erbjuds att komma in med förslag på ämnesområden. Vilka förslag som ska gå 

vidare beslutas av Områdesnämnden för naturvetenskap efter beredning i arbetsutskottet. 

Dessa går sedan på ”remiss” till Styrgruppen för SciLifeLab i Stockholm och som information 

till den nationella SciLifeLab styrelsen. Om förslagen får stöd går de efter fastställande av 

anställningsprofiler i områdesnämnden vidare till utlysning. 

 

Utlysningar av SciLifeLab Fellows (biträdande universitetslektorat) görs gemensamt med 

övriga tre lärosäten inom SciLifeLab för att uppnå maximal spridning och attraktion i det 

internationella vetenskapssamhället. 

 

Urval bland de sökande görs enligt fakultetens gängse rutiner, av ansvarig lärarförslagsnämnd 

och med externa sakkunniga. Beslut om anställning fattas av prodekanus eller dekanus. 

 

För de första fyra åren av anställningen utgår stöd med: 

 

 Minst 3 Mkr/år enligt den överenskommelse som gjorts med övriga tre lärosäten inom 

SciLifeLab. När det är motiverat utifrån kompetens, konkurrens eller av 

verksamhetsskäl (t.ex. experimentell inriktning) kan stödet höjas till 4 Mkr/år, samt 

ett startbidrag om 1 Mkr kan erbjudas för att utrusta ett experimentellt laboratorium 

inom SciLifeLab i Stockholm. Nivån beslutas av dekanus.  

 

 Täckning av den bench-fee som tas ut på SciLifeLab (för 2014 är denna 25 000 kr 

/personår.) 

 

 Täckning av mellanskillnaden i kvadratmeterhyra mellan SU och SciLifeLab. 

 

SciLifeLab Fellows skall från sina erhållna medel täcka egen lön inkl. LKP och direkta 

hyreskostnader [inkl. en omräkningsfaktor (för närvarande på 1,8) för att täcka gemensamma 

ytor]. Moderinstitutionen har rätt att göra ett 20 %-igt påslag på alla lönekostnader för att 

täcka den direkta ökningen av de universitetsgemensamma kostnaderna. Eventuellt övriga 

ökade kostnader för institutionen som inte är projektspecifika bör medfinansieras. Overhead 

på externa bidrag tas ut som vanligt. 
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Den biträdande universitetslektorn har på sedvanligt sätt rätt att ansöka om befordran till 

lektor. 

 

 Förhandling med respektive kandidat sköts av prefekten vid aktuell institution på 

samma sätt som vid andra lärarrekryteringar. 

 

 


