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Lundbeckfondens bevillingssystem 
Nærværende guide beskriver i store træk, hvorledes man tilknytter en 

Institutadministrator/projektøkonom i Lundbeckfondens bevillingssystem, så denne 

Institutadministrator kan anmode om udbetalinger samt indtaste regnskab på bevillingshavers 

vegne. 

Lundbeckfondens bevillingssystem kan tilgåes via følgende link: 

https://lanas.lundbeckfonden.com/. Herefter logges ind med E-mail og Password.  

 

Bevillingshaver har allerede på ansøgningstidspunktet mulighed for at angive en administrator i 

bevillingssystemet, men kan i realiteten afvente, at ansøgning godkendes og bliver bevilling. Det 

kræver blot at den pågældende administrator på forhånd er oprettet med selvstændig profil i 

bevillingssystemet. Det anbefales dog at tekniske årsager, at projektøkonomen opretter sin profil i 

bevillingssystemet før bevillingshaver opretter ansøgningen.
1
 

For at tilknytte en administrator til en bevilling, skal man vælge bevilling og dernæst 

projekthåndtering i kolonnen funktioner yderst til højre (pas på ikonet med lynet, som trækker 

ansøgningen tilbage). 

 

                                                           
1
Skulle der opstå tekniske problem med tilknytning af en administrator til bevillingen, så kan man kontakte Ulla 

Jacobsen hos Lundbeckfonden på uj@lundbeckfonden.dk eller tlf.: 39 12 80 11 

https://lanas.lundbeckfonden.com/
mailto:uj@lundbeckfonden.dk
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Dernæst vælges Tilknyt Institutadministrator øverst og man får nu mulighed for at indtaste 

mailadresse, fornavn samt efternavn på den person bevillingshaver ønsker, skal kunne tilgå 

bevillingen på bevillingshavers vegne. 
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Herefter har institutadministrator adgang til bevillingen og kan nu på bevillingshavers vegne 

anmode om udbetaling (der skal stadig sendes faktura!) samt indtaste regnskab. Før der kan 

indtastes regnskab skal bevillingshaver først have oprettet en rapport. 
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Profiloprettelse i Lundbeckfondens bevillingssystem 

Lundbeckfondens bevillingssystem tilgåes via følgende link: 

https://lanas.lundbeckfonden.com/. Herefter vælges Opret profil i den sorte bjælke.  

 

Derefter indtastes en række personlige oplysninger inkl. ønsket password. Der sluttes af med Gem 

og så er profilen klar til at blive tilknyttet som Institutadministrator. 

 

 

https://lanas.lundbeckfonden.com/

