
 

 

HMV Nytt 20-03-17 

Universitet har gått över på distansläge, vilket INTE innebär att vi har stängt 
ner verksamheten utan försöker att hålla igång så mycket som möjligt på 
distans. Detta innebär att de flesta medarbetare jobbar hemifrån men vissa 
viktiga funktioner håller vi igång som vanligt. 
 
Institutionsledningen vill med detta nyhetsbrev förmedla viktig information 
som är specifik för HMV. Vi kommer därför att samla så mycket information 
som vi kan om kommande seminarier, möten och andra aktiviteter som vi 
numera genomför med distansuppkoppling via ZOOM, Teams, LISAM och 
andra former av tekniska lösningar. 
 
Vi tar gärna emot tips om kommande aktiviteter som är öppna för alla 
intresserade via digitala kanaler. Vi vill lyfta så många positiva händelser som 
möjligt i kommande nummer av nyhetsbrevet. 
 
Jag vill understryka vikten av att alla som jobbar hemma har de bästa möjliga 
förutsättningar för detta och att man regelbundet har kontakt med sin 
närmaste chef och andra medarbetare enligt uppgjort överenskommelse vid 
övergång till distansarbete. 
 

Hoppas att vi snart kan mötes igen även om vi får räkna med att nuvarande 
läge fortsätter i minst ett par månader till.  

The University has switched to distance mode, which does NOT mean that we 
have closed down the business but are trying to keep as much as possible 
going. This means that most employees work from home, but we keep some 
important functions as usual. 

With this newsletter, the department management wants to convey important 
information specific to HMV. We will therefore gather as much information as 
we can about upcoming seminars, meetings and other activities that we now 
carry out with distance connection via ZOOM, Teams, LISAM and other forms 
of technical solutions. 

We are happy to receive tips on upcoming activities that are open to anyone 
interested via digital channels. We want to highlight as many positive events 
as possible in the upcoming issue of the newsletter. 

I would like to emphasize the importance of everyone working at home 
having the best possible conditions for this and having regular contact with 
their immediate supervisor/manager and other employees according to the 
agreement when transitioning to distance work. 

Hope we can meet again soon, even though we expect the current situation 
to continue for at least another couple of months. 
 
//Preben Bendtsen, prefekt HMV 

• CORONA – Information från Medicinska fakulteten • 

 

KONTAKT & FRÅGOR 

• Medarbetare hänvisas 
till sin närmaste chef. 

• Studenter hänvisas 
till Infocenter. 

• Du kan också mejla 

frågor 
till corona@liu.se 

 

 

 
 

AKTUELLA LÄNKAR 

Folkhälsomyndigheten 

·        Frågor och svar om 
coronavirussjukdom covid-
19 

·        Om utbrottet 

Krisinformation från 
svenska myndigheter 

·        krisinformation.se 

Arbetsgivarverket 

·        Frågor och svar om 
coronaviruset 

Utrikesdepartementet (UD) 

·        UD avråder från icke 
nödvändiga resor till alla 
länder 

·        Svensklistan (Under din 
utlandsvistelse uppmanas du 
att registrera dig på 
svensklistan hos UD för att få 
uppdaterad information från 
ambassaden) 

WHO 

https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
https://liu.se/kontakta-liu
mailto:corona@liu.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/
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https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/
https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/
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https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/faq?l=sv
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv


(Distance mode activated at Linköping University) Med anledning av 

utvecklingen av spridningen av covid-19 har LiU tidigare fattat beslut om 

distansläge. Medarbetare och studenter uppmanas till distansarbete 
och distansstudier och från och med den 18 mars sker alla examinationer 

på distans. Vid en presskonferens på förmiddagen idag meddelade 

statsminister Stefan Löfvén att Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland 
annat universitet och högskolor att gå över till distansundervisning från och 
med imorgon onsdag den 18 mars. Läs artikel på liu.se. 

Here you will find information in English 

 

 
 
 

Undervisning och tentamina ställs in under 
kommande dagar 

• All fysisk undervisning och alla fysiska tentamina är inställda onsdag 

till och med lördag i denna vecka (VFU följer värdorganisationens 

direktiv). Anledningen till detta är att skapa andrum för lärarna så att 

man kan gå över till distansundervisning från och med nästa vecka. 

Observera att moment där man planerat distansundervisning ska 

genomföras som planerat även under onsdag – lördag denna vecka 
• Från nästa vecka ska all undervisning ske på distans. 
• VFU är inställt på lägre terminer men fortsätter som planerat på 

högre terminer. Fakulteten kommer med mer information. 
• Universitetets lokaler, inklusive biblioteket, hålls öppna som vanligt. 

Lärare med förenad anställning 
Lärare med förenad anställning ska prioritera sjukvårdens behov, enligt beslut 
från i fredags. De kommer höra av sina chefer på RÖ, som ger instruktioner. 
  

• Lokal information för HMV • 

Forskning på distans  
(2020-03-17) Vad gäller forskarutbildning så diskuterar vi nu instruktioner för 
hur antagningsseminarium och halvtidsseminarier kan genomföras på distans. 
Disputationer utreds fortfarande på högre nivå på och där inväntar vi besked 

·        Aktuell information om 
coronaviruset (eng) 
 
 
PRENUMERATION: 

HMV:s nyhetsbrev skickas till 
alla anställda och 
forskarstuderande inom HMV. 
Vill du prenumerera på vårt 
nyhetsbrev? Anmäl dig här: 
https://lists.liu.se/mailman/listi
nfo/imh-veckobrev  

 

Om nyhetsbrevet inte ser ut 
som det ska kan det hjälpa att 
lägga till avsändaren i din 
adressbok. 

https://liu.se/nyhet/liu-i-distanslage
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=en&sc=true
http://www.hmv.liu.se/internt-nyhetsarkiv/1.775016?l=sv
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://lists.liu.se/mailman/listinfo/imh-veckobrev
https://lists.liu.se/mailman/listinfo/imh-veckobrev
https://youtu.be/3IndVC6NEo8


hur de ska genomföras. 
 
Vi befinner oss i distansläge som påverkar forskningen på olika sätt. I de fall 
kliniska prover (saliv, serum etc.) samlas in i uppmanar vi till att det är extra 
viktigt att noga följa de säkerhetsföreskrifter som finns för att förhindra 
smittspridning. 

Teknisk/Administrativ personal 
Distansläge betyder generellt att teknisk personal också ska gå hem. De ska 
stå till verksamhetens förfogande, och ska löpande hålla kontakten med sin 
närmaste chef, och de måste kolla sin mejl hemifrån, samt vara tillgängliga för 
digitala möten via t ex Teams eller Zoom. 

 
Större delen av VS-personalen på HMV kommer att arbeta på distans från och 
med den 16 mars i enlighet med LiU:s riktlinjer. All VS-personal som arbetar 
på distans är nåbara på mail, telefon eller teams/Zoom dagligen. Vi kommer 
att göra vårt allra bästa för att fullgöra vårt uppdrag som stöd åt 
verksamheterna.  
  
Avseende administrativ hantering på HMV:s kansli, så kommer vi ha 
kanslipersonal  på plats som hanterar löpande ärenden. 
  

• Ingångarna till plan 12, 13, 14 samt 15 i hus 511-001 är låsta sedan 
16/3 på grund av att vi är mycket färre personer som rör oss i 
lokalerna. 

  

Nyckelpersoner i verksamheten 
Om en stängning av universitetet blir aktuell, vilket den inte är just nu, ska 
endast nyckelpersoner gå till arbetet, och avdelningschefer håller på att ta 
fram lista på vilka dessa nyckelpersoner är. Den definition vi använder på en 
nyckelperson är följande: 

• Personer ansvariga för långvariga experiment eller studier där stora 
värden eller mycket tid skulle gå till spillo vid ett förtida avbrytande 

• Personer ansvariga för djurexperiment där avbrytande skulle 
innebära onödigt lidande 

• Den som är ansvarig för utrustning som skulle kunna skadas eller 
förstöras vid avsaknad av tillsyn, eller utrustning som blir farlig utan 
tillsyn 

• Digitala lösningar på distans • 

Verktyg för digital undervisning – 
extrainsatt workshop 
(Digital teaching tools – extra workshop) Vill du lära dig mer om olika verktyg 
som behövs vid en eventuell distansundervisning? Didacticum arrangerar 
workshops i Norrköping 17 mars och på Valla den 18 mars. / Want to learn 
more about the different tools needed for any distance teaching? Didacticum 
organizes workshops in Norrköping on March 17 and at Valla on March 18. 

Stärk din digitala pedagogiska kompetens 
(Strengthen your digital educational skills) Med anledning av coronaviruset 

covid-19 finns det anledning att fundera över hur LiU ska agera vid ett 
scenario där campusbaserade aktiviteter tillfälligt kan behöva ersättas med 
onlineundervisning. Didacticum har information om hur du kan hantera 
undervisningsmoment digitalt. / Due to the corona virus covid-19, there is 
reason to consider how LiU should act in a scenario where campus-based 

https://insidan.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.774833?l=sv
https://insidan.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.774833?l=sv
https://insidan.liu.se/it/it-nyheter/1.774643?l=sv


activities may need to be replaced temporarily with online teaching. 
Didacticum has information on how to manage teaching activities digitally. 

Kom igång med onlinemöten 
(Get started with online meetings) Vill du komma igång med onlinemöten som 
alternativ till ett fysiskt möte? IT-avdelningen har guider för hur du går 
tillväga, både för program och tekniken i mötesrum. Du hittar också vad du 
kan tänka på rent tekniskt för att arbeta på distans. / Want to get started with 
online meetings as an alternative to a physical meeting? The IT department 
has guides on how to proceed, both for programs and technology in meeting 
rooms. You will also find what you can think of technically to work remotely. 
  

Åtkomst till resurser på LiU:s nätverk via 
VPN 
(Access to resources on LiU’s network via VPN) OBS! För att komma åt 
exempelvis Fillagret utanför campus krävs uppkoppling via VPN. Om du har 
filer sparade på Onedrive eller lokalt på din dator behöver du inte använda 
VPN för åtkomst. 
 

• ARRANGEMANG • 

Institutionernas Lärcafé flyttas fram 
(Institutionernas Lärcafé on March 24th is postponed) Lärcafé-gruppen har 
beslutat att ställa in Lärcaféet 24 mars pga covid-19. Mer information kommer 

vartefter. / ’Institutionernas Lärcafé’ is postponed due to the covid-19 
pandemic. 
 

Tips om kommande arrangemang 

Tipsa oss gärna om arrangemang framöver som är öppna för alla och 
tillgängliga digitalt! Låt oss gemensamt hålla igång verksamheten – förnyelse 
är vår ända tradition! 
 

• ÖVRIGT • 

Länkar 
• Undervisa online 

• IT i undervisning 
• Inspelningsrum 

• Spela in föreläsning i Powerpoint 

• Resurser vid Didacticum 
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