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Under rådande omständigheter har Medicinska fakulteten 
tillsammans med institutionerna BKV och HMV för avsikt 
att skicka ut nyhetsbrev dagligen. 

 

Från och med imorgon, onsdagen den 18 mars, t o m 
söndagen den 22 mars 2020 ställs all undervisning och 
examination in som kräver fysisk närvaro i universitetets 
lokaler. Detta för att ge programmen möjlighet att ställa 
om till distansundervisningen from måndagen den 23 
mars. Studenterna kommer att få anpassad information 
från respektive program. 

Specifika frågor till Medicinska fakulteten med anledning 
av rådande läge skickas till: corona.medfak@liu.se  

 
 
Nya riktlinjer med hänsyn till coronavirus - distansläge 
(Uppdaterad 2020-03-17) 

 
Med anledning av utvecklingen av spridningen av covid-19 har LiU 
fattat beslut om distansläge. Medarbetare och studenter 
uppmanas till distansarbete och distansstudier och från och med 
den 18 mars sker alla examinationer på distans.  
Beslutet följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen 
samt hälso- och sjukvården och innebär att medarbetare som kan arbeta 
hemma gör det, efter avstämning med närmaste chef. 

 
Examinationer, undervisning & disputationer Under perioden fr o m 
onsdagen den 18 mars t o m söndagen den 22 mars 2020 ställs all 
undervisning och examination in som kräver fysisk närvaro i universitetets 
lokaler. Studenterna kommer att få anpassad information från respektive 
program. 

 
Information till programansvariga 

De tentor som inte kan ställas om till hemtentor (eller annan 

distansform) kommer inte att genomföras 18-21 mars.   
• Delge berörda examinatorer information om läget, se 
info https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv  
• Programansvariga förväntas informera berörda studenter om förändringen 

PRENUMERATION: 

Beställ/avsluta 
prenumeration av detta 
nyhetsbrev här 

 

Om nyhetsbrevet inte ser ut som 
det ska kan det hjälpa att lägga 
till avsändaren i din adressbok. 
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och hålla sig uppdaterade om läget via FAQ-
sidan https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv . 

I de fall det finns inplanerade disputationer som infaller under den 
aktuella perioden kan dessa få genomföras, dock först efter samråd med 
berörd dekan och under förutsättningar att genomförandet sker i enlighet 
med de anvisningar som berörd fakultet lämnar.  

 
Universitetets lokaler hålls även fortsättningsvis tillgängliga och 
biblioteket har öppet, många av bibliotekets resurser kommer du 

också åt digitalt. Även om lokalerna är öppna så uppmanar regeringen 
alla studenter att sitta hemma och plugga och begränsa sina sociala 
kontakter för att minska smittspridningen. Från och med onsdag den 
18 mars behöver studenter och anställda ha sitt LiU-kort med sig för 

att komma in i LiU:s lokaler.  

 

För medarbetare gäller att det endast är möten som är nödvändiga för att 
upprätthålla verksamheten som genomförs fysiskt. Övriga möten, 
konferenser, seminarier och dylikt skjuts på framtiden eller genomförs på 
distans. Samtliga tjänsteresor för LiU:s medarbetare ställs in tills vidare. 

 
Beslutet fattas med anledning av utvecklingen av smittspridningen, 
regeringens uppmaning att de som kan ska jobba hemma samt mot 
bakgrunden av att universitetsledningens uttalade mål är att upprätthålla 
verksamheten så långt som möjligt. Åtgärderna syftar till att minimera och 
fördröja smittspridningen i samhället. 

 
De åtgärder som nu vidtas görs i perspektivet att nuvarande situation kan 
komma att sträcka sig under åtminstone resterande del av vårterminen 
2020. Många beslutade åtgärder ger upphov till följdfrågor och behov av 
avvägningar på lokal nivå. Stöd och vägledning kommer att tillhandahållas 
kontinuerligt på insidan.liu.se/corona.  

 
Linköpings universitet publicerar inte några uppgifter kring smittade 
medarbetare eller studenter av integritetsskäl. 
 
Kontakt och frågor 
• Specifika frågor till Medicinska fakulteten med anledning av rådande läge 
skickas till: corona.medfak@liu.se övriga frågor hänvisas till Infocenter.  

• Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef. 
• Både studenter och medarbetare kan också mejla frågor till: 
corona@liu.se  
• Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby joakim.nejdeby@liu.se  
• Mer information om hur LiU förhåller sig till coronaviruset finns på 
insidan.liu.se/corona. 
• Läs även FAQ om coronaviruset . 
 

 
Arbeta på distans - Checklista för medarbetare 
Se information gällande bland annat generella rutiner och undervisning. 
 
Läkare på LiU prioriterar coronaviruset 
Läkare med anställning vid både Linköpings universitet och Region 
Östergötland ska prioritera arbetsuppgifter inom vården. Det beslutade 
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Linköpings universitet den 13 mars. 
 
---------------------------- 
DIGITAL KOMPETENSUTBILDNING 
---------------------------- 
Stärk din digitala pedagogiska kompetens 
Didacticum har publicerat information om hur du rent praktiskt kan hantera 
olika typer av undervisningsmoment digitalt. Rekommendationen är att 
prova på de digitala verktyg som finns för dig som anställd vid LiU. Det blir 
då lättare att utvärdera och välja den lösning som passar bäst för just dig.  
 
Du kan på egen hand se ett flertal instruktionsvideor om både Microsoft 
Teams och Zoom. Det finns även information om vilket av verktygen du kan 
välja för olika typer av situationer. Utbildning från IT-avdelningen i 

verktygen finns tillgänglig och möjlighet finns också att ta hjälp av en 
pedagogisk utvecklare från Didacticum att diskutera vidare utveckling av 
läraktiviteter i ett digitalt format 
Information och guider 

• Didacticums information om digital undervisning 

• IT-avdelningens sidor om onlinemöten och tillgängliga verktyg 

• IT-avdelningens sidor om resurser för undervisning 

• Värt att veta-bloggen. Se exempelvis kategorier i högerspalten: Zoom, 
Teams, videokonferens, spela in föreläsning, ljud. 

 
 
---------------------------- 
AKTUELLT FRÅN BIBLIOTEKET 
---------------------------- 
Biblioteket i coronatider 

Medicinska fakultetens nyhetsbrev riktar sig till 
medarbetare vid Medicinska fakulteten. 

Medicinska 
fakulteten 

581 83 
Linköping 

Ansvarig utgivare: 
Hanna Agardh 

hanna.agardh@liu.se 
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