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SciLifeLab Fellows, medel för år 5 och 6. 

SciLifeLab Fellows anstªlls som bitr. lekt. De fyra lªrosªtena i Stockholm-Uppsala 
kom ºverens om att ett stºd skulle utg¬ med minst 3 MSEK /¬r i fyra ¬r. P¬ SU 
beslutade vi att teoretiskt verksamma Fellows skulle erh¬lla det ekonomiska stºdet, 
men att experimentellt verksamma Fellows skulle erh¬lla 4 MSEK/¬r + 1 MSEK i 
startbidrag fºr att utrusta ett lab p¬ SciLifeLab. N¬gon Fellow med enbart teoretisk 
verksamhet har vi inte anstªllt, men Marc Friedlªnder hade inte n¬gon stºrre 
experimentell verksamhet i bºrjan och erhºll dªrfºr 3,5 MSEK /¬r, de ºvriga tre 
Fellows 4 MSEK/¬r + startbidrag. 
 
Dessa medel skall tªcka den bitr. lektorns egen lºn och hyran p¬ SciLifelab. Som fºr 
alla personer verksamma p¬ campus i Solna tªcks dock hyresskillnaden, samt en 
òservice fee/bench feeò av SFO-medel utºver det riktade bidraget. Ett visst 
utrustningsstºd har ocks¬ utg¬tt fr¬n lªrosªtenas gemensamma SFO-medel i 
Stockholm, och kommer att gºra s¬ ªven under 2017, fºr att bygga upp en 
infrastruktur med nºdvªndig, medeltung laboratorieutrustning i lokalerna i Solna. 
 
Utºver detta har alla SUs Fellows n¬gon form av stºd fr¬n sin institution, s¬som 
medel till doktorand osv.  
 
Vi har tidigare beslutat att om den bitr. lekt. blir befordrad skall SFO-medel ges ocks¬ 
¬r 5-6, men storleken p¬ dessa medel beslutades inte. Det ªr hºg tid att gºra detta nu. 
Det ªr troligt att n¬gon form av minimi-niv¬ kommer att diskuteras fram mellan de 
fyra lªrosªtena, men vi bºr ocks¬ ha klart fºr oss vad vi vill. Det ªr rimligt att SFO-
stºdet trappas ner, men att det tªcker lºn fºr lektorn , hyra och antingen drift eller lºn 
till en person till. 
 
Beslut: 
Att fºr SciLifelab Fellows som blir befordrade till lektor utg¬r stºd under ¬r 5-6 med 2 
MSEK /¬r. Dessa medel skall tªcka lektorns lºn och hyra p¬ SciLifelab. 
Vªrdinstitutionen har rªtt att ta ut 20% overhead p¬ lºner.  
 
 
/Ylva Engstrºm 


