
 

Info från BKV 
 

Lägesrapportering 17/3 – 2020 
 

Under kommande vecka skickas information ut regelbundet till alla medarbetare inom 
BKV. 

 

(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. 

 
 

 
 
 

Lokal information för BKV 

• 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. 

Medarbetare hänvisas 
till sin närmaste chef. 

Studenter hänvisas 
till Infocenter. 

Du kan också mejla 
frågor 
till corona@liu.se 

 

 

 

Folkhälsomyndighe
ten 

• Frågor och svar om 
coronavirussjukdo
m covid-19 

• Om utbrottet 

Krisinformation 
från svenska 
myndigheter 

• krisinformation.se 

Arbetsgivarverket 

• Frågor och svar om 
coronaviruset 

Utrikesdepartement
et (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 

https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
https://liu.se/nyhet/liu-i-distanslage
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=en&sc=true
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/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/
https://www.krisinformation.se/
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/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/
https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/
https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/
https://www.youtube.com/watch?v=3IndVC6NEo8&feature=youtu.be
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/faq?l=sv
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv


• 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. 

CBR har aktiverat sin krisplan. Detta innebär följande: 
• Djurbeställningar stoppas och inga nya experimentplaner kommer att tas 

emot 

• Avelsarbetet dras ner till det nödvändigaste vilket innebär att inga nya 

avelspar sätts och ingen öronmärkning kommer att utföras 

• All teknikerassistans, inklusive transport av djur, upphör  

• Endast behovsbyte på burar och vatten kommer att genomföras 

• Disk av burar och vattenflaskor minimeras 

• Skarpare hygienrutiner inrättas 

• LAS-kurser stoppas 

• Endast akuta meddelanden på order.CBR kommer att besvaras 

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

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. 

 

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 
 

 

Övrig praktisk info 
 

Sjukskrivning sker som vanligt till din närmaste chef. Regeringen har tillfälligt 
avskaffat karensdagen och krav på sjukintyg de första 14 dagarna. LiU följer helt 
myndigheternas rekommendationer kring detta. 

 

Vi vill uppmana alla som jobbar med insamlande och hantering av kliniska prover 
(saliv, serum etc.) att det är viktigt att noga följa de säkerhetsföreskrifter som finns 
inom verksamheten för att förhindra smittspridning. 
 

 
Vid arbete i labb, tänk på att hålla avstånd till varandra för att minska smittrisk. 

 

När färre medarbetare är på plats har det tagits beslut att låsa korridorerna i hus 
511-001 för att minska risken för obehöriga besökare. Använd LiU-kort för att komma 
in. Vi ser över behoven av att fler medarbetare behöver få tillträde än som tidigare 
haft det på sina kort. 
 

information från 
ambassaden) 

WHO 

• Aktuell information 
om 
coronaviruset (eng) 

 
 

 

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

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


 

Tänk på att ta hand om mat du har i kylar och frysar i personalrummen så att inte 
något står och blir dåligt. 
 
 

Digitala lösningar på distans 

(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. 

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

 

(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. 
 

(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. 
 

Inställda arrangemang 

(BKV Faculty Club canceled on March 17th) BKV Faculty Club den 17 mars ställs in, 
men genomförs förhoppningsvis senare i vår. Planen är att kommande planerade 
Faculty Club sammankomster ska kunna genomföras. / BKV Faculty Club will be 
canceled on March 17, but will hopefully return later this spring. The plan is that 
future planned Faculty Club meetings can be held. 
 

(Welcome Fair for International Staff postponed) ”Welcome Fair for International 

Staff” in den 17 mars och flyttas fram till ett senare datum i vår. NOTERA! På grund 
av den nuvarande situationen och LiU:s riktlinjer har den kommande välkomstmässan 
för internationell personal i mars skjutits upp. Nytt datum och mer information 

kommer framöver. / NOTE! Due to the current situation and LiU's guidelines the 

upcoming Welcome Fair for International Staff in March has been postponed. We will 
update with a new date and more information as soon as we can. 
 

https://insidan.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.774833?l=sv
https://insidan.liu.se/it/it-nyheter/1.774643?l=sv
https://insidan.liu.se/it/onlinemoten-och-att-arbeta-pa-distans/onlinemoten-och-att-arbeta-pa-distans?l=sv
https://insidan.liu.se/it/natverk/vpn?l=sv


(The Educational Days on March 17-18 canceled) I samråd med den centrala 
krisledningsorganisationen har Didacticum valt att ställa in Pedagogikdagarna 17-18 
mars 2020. Detta görs för att omprioritera resurser för att stödja LiU:s arbete med 
hanteringen av pandemin covid-19. / In consultation with the central crisis 
management organization, Didacticum has chosen to cancel the Educational Days on 
17-18 March 2020. This is done to prioritize resources to support LiU's work on the 
management of the covid-19 pandemic. 
 

(Ahead of the admissions seminar on Wednesday March 18th) Ansvariga önskar 
begränsa antalet deltagare vid antagningsseminariet på onsdag. Åhörare undanbes 
att delta i konferensrummet. Om det är lyssnare som vill ta del av presentationen, 

vänligen ordna med digital lösning för detta; ex zoom, messenger, telefon. / Those 
responsible want to limit the number of participants at the admissions seminar on 
Wednesday. Audiences are asked to not attend the conference room. If there are 
listeners who want to take part in the presentation, please arrange a digital solution 
for this; ex zoom, messenger, phone. 
 

(Institutionernas Lärcafé on March 24th is postponed) Lärcafé-gruppen har beslutat 
att ställa in Lärcafeet 24 mars pga covid-19. Mer information kommer vartefter. / 
’Institutionernas Lärcafé’ is postponed due to the covid-19 pandemic. 
 

Med tanke på den nuvarande situationen när det gäller Covid-19 har vi beslutat att 
ställa in symposiet. Vi är verkligen ledsna över detta, men i denna situation verkar det 
som den enda rimliga lösningen. Även om du har registrerat dig får du naturligtvis 
inte någon faktura för evenemanget. / The Nordic Symposium on Child Language has 
been canceled! Given the present situation regarding the Covid-19, we have decided 
to cancel the 16th Nordic Child Language Symposium. We are really sorry about this, 
but in this situation this seems as the only reasonable solution. Even if you have 
registered, you will of course not get any invoice for the event. 

 

 

Vi kommer ha regelbundna utskick för att informera om de senaste uppdateringarna 
för LiU:s och BKV:s del framöver.  
 
Med vänliga hälsningar, 

 
Ledningen vid BKV via kommunikatör John Karlsson 

 
Detta är ett infobrev från BKV. Vid frågor kontakta John Karlsson 

<john.a.karlsson@liu.se> 

 

 

mailto:john.a.karlsson@liu.se

