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(To English translation) 

Med anledning av rådande situation har Medicinska fakulteten, 
HMV och BKV för avsikt att hålla er uppdaterade med täta 
informationsbrev. Vid behov kommer institutionsspecifik 
information att finnas längst ner i informationsbrevet. 
 

Vi uppmanar er även att besöka insidan.liu.se/corona där ni 
finner LiUs samlade information om distansundervisning, 
examinationer, riktlinjer m.m. 

 

---------------------------- 
 

VFU-hemsida med anledning av covid-19 

Medicinska fakulteten har nu en VFU-sida uppe som kommer att uppdateras 
kontinuerligt. Just nu finns nedan information upplagd där: 

 
Hantering av VFU med anledning av Covid-19:  
(Version 1: 2020-03-18 13.30 ) 
 
Här hittar du som är student tillfälliga riktlinjer för hur vi utifrån smittrisken 
för Coronaviruset och sjukdomen Covid-19 hanterar VFU för alla program på 
medicinska fakulteten. Vi kommer att uppdatera det här informationen 
efterhand som nya direktiv och beslut fattas.  
Länk till VFU-hemsidan där all information uppdateras: 
https://www.student.liu.se/medfak/corona-och-vfu/?l=sv Håll dig 
kontinuerligt uppdaterad om de riktlinjer som ges rörande hela 
verksamheten på Linköpings Universitet: https://insidan.liu.se/HR-
Personal/coronavirus?l=sv) 
 
För dig som av olika skäl inte kan genomföra din VFU-period 
Vi jobbar fortlöpande med att se över alternativa lösningar för de studenter 
som nu utifrån Regionernas eller andra verksamheters beslut inte kan 

genomföra VFU den närmaste månaden. 
 
Vi uppmuntrar alla studenter att om möjligt och utifrån egna 
förutsättningar erbjuda sina tjänster till sjukvården, omsorgen 
eller annan samhällsverksamhet.  
 
Regionerna behöver hjälp av studenter 

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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På uppdrag av Region Östergötland och andra regioner i Sydöstra 
sjukvårdsregionen kommer LiU att skicka ut riktade förfrågningar till olika 
studentgrupper om att bli timanställda för olika uppdrag inom regionerna. 
Många läkarstudenter på T9-11 har redan idag svarat ja till förfrågan att 
arbeta med telefonrådgivning inom 1177. 
 
NEDANSTÅENDE RIKTLINJER FÖR VFU VID LIU ÄR TILLFÄLLIGA OCH 
GÄLLER FRÅN OCH MED 200317 OCH TILLS NYA DIREKTIV PRESENTERAS: 
 
Detta gäller alla studenter:  

• Student som avbryter sin VFU (p.g.a. sjukdom eller annan orsak) 
meddelar kontaktpersonen för VFU frågor på respektive program/kurs 
Om en verksamhet bestämmer att du inte kan fortsätta din VFU 
meddelar du också de ansvariga på kursen/programmet. 

• Som student ska du följa VFU-verksamhetens direktiv och vara beredd 
att på olika sätt hjälpa till i sjukvård och omsorg och acceptera att 
handledning inte kan genomföras som planerat eftersom dessa 
verksamheter i nuläget har extraordinära behov. 

• Student som är frisk och inte har några förkylningsliknande symptom 
genomför planerad VFU utifrån verksamhets bestämmelser och 
förutsättningar. Det kan innebära anpassning av arbetssätt och 
lärandemål. 

• Trepartssamtal kan ske via Teams, Zoom eller motsvarande om 
universitetets lärare inte kan delta på plats för bedömningar eller andra 
VFU frågor. 

• Komplettering av enskilda, förlorade VFU-dagar till följd av Covid-19 
kommer i normalfallet inte bli aktuellt. Se dock nedan. 

• Vänd dig till kontaktpersonen för VFU frågor på respektive program om 
du har individuella frågor och maila till corona.medfak@liu.se om du har 
generella frågor om VFU. Vi svarar på alla frågor, men är hårt belastade 
just nu så vi ber er ha tålamod. 

 
Följande gäller vid examination av VFU för student som av någon anledning inte 
kunnat fullfölja VFU-kurs:  
Individuell hantering tillämpas. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk 
för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att 
regioner eller annan verksamhet tagit beslut att inte ta emot studenten. 

• Om studenten genomfört huvuddelen av sin VFU-kurs: Examinator 
bedömer om det är möjligt att examinera mot VFU-målen trots att hela 
VFU-perioden inte är genomförd. Student som inte når målen kan efter 
överenskommelse med examinator och handledare på VFU komplettera 
med överenskommet antal dagar när så är lämpligt och möjligt. 

• Om studenten inte har genomfört huvuddelen av sin VFU: VFU skjuts 
upp till senare. 

---------------------------- 
 

Inventering sjukvårdslegitimerad personal 
Region Östergötland önskar att vi inventerar alla frivilliga sjukvårdslegitimerade 
som kan bidra i den situation som råder just nu och framgent (läkare är i huvudsak 
inkluderade i beslut sedan tidigare). Det kan gälla både aktivt sjukvårdsarbete, eller 
andra uppgifter (t ex 1177).  
 
 

Information till inköpshandläggare  
Med anledning av covid19-viruset har LiU:s ramavtalsleverantörer stora 

mailto:corona.medfak@liu.se
https://old.liu.se/medfak/nyheter/files/dokument/1.775061/200318_info_inkopshandlaggare.pdf


svårigheter att leverera vissa produkter och tjänster enligt avtalade leveransvillkor 
i ramavtalen. Ett flertal skyddsåtgärder vidtas runt om i världen, bl a stängda 
landsgränser, inställda flyg till och från Europa, stängda godsterminaler. Allt detta 
bidrar till svårigheter med produktion och transporttjänster. Konsekvensen är 
förlängda, och i många fall okända leveranstider. 
 
Särskilda drabbade produktområden/tjänster är bland annat: 

• Alla typer av medicinsk och icke medicinsk skyddsutrustning 

• Hårdvaruartiklar (datortillbehör, klienter, bildskärmar m.m.) 

• Transporttjänster av gods 

• Hygien- och städartiklar 

Vi rekommenderar beställare att ta direktkontakt med leverantörerna för att få 
information om möjligheterna till beställning och leverans.  
Se mer via rubrik ovan för info gällande: 

• Leveranser inom ramavtalet för fruktkorgar 

• Leveranser inom ramavtalet hygien- och städprodukter 

 
Vi ber er därför att iaktta följande: 

• Säkra upp att ni kan ta emot order innan ni lägger er beställning 

• Om er verksamhet stängs och ni inte kan ta emot er order - meddela vår 
kundservice omgående. Det är inte säkert vi hinner pausa den, men vi 
ska göra vårt bästa 

• Av de restnoterade produkter vi får hem prioriterar vi att leverera till 
samhällskritiska instanser som sjukvård och äldreomsorg. Vi ber er om 
tålamod med vår personal, speciellt kundtjänst, som är starkt 
överbelastad och därför inte kan vara lika snabb på att svara” 

• Om mottagare saknas vid leveransförsök och ordern kommer i retur 
tillkommer en merkostnad för extra transport och hantering” 

 
Förutsättningar i leveranskapacitet kan komma att ändras inom LiU:s ramavtal, vi 
återkommer med ny information när sådan finns, via mejllistan till er 
inköpshandläggare och även nyheter på hemsidan, insidan.liu.se/inkop. 
 
Vid frågor hör av er till upphandling@liu.se eller direkt till respektive 
ramavtalsansvarig. 
 

Entrédörrar på campus 

På begäran av Säkerhetschef och Krishanteringsgruppen kommer samtliga Campus 
att stänga sina entrédörrar. Man kommer in med kort+kod som anställd och 
student. 
 
---------------------------- 
KONTAKT OCH FRÅGOR 
---------------------------- 

Mer information om hur LiU förhåller sig till coronaviruset 
finns på insidan.liu.se/corona där ni även finner ni även FAQ 

om coronaviruset, information om examinationer m.m. 
 
• 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. 
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• Både studenter och medarbetare kan också mejla frågor till: corona@liu.se 
• Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby joakim.nejdeby@liu.se 

---------------------------- 

HMV-SPECIFIK INFO. 
---------------------------- 

Posthantering (fysisk post) 

Varje medarbetare ansvarar fortfarande för att regelbundet kolla 
sin fysiska post och precis som vanligt lämna vidare till registrator 
sådant som ska diarieföras. Om grupper av medarbetare 
samarbetar kring att kolla post åt varandra behöver en fullmakt 
fyllas i och lämnas in till Tom Wise för diarieföring. Mall för 
fullmakten hittar du här: https://www.hmv.liu.se/diarium-och-
posthantering?l=sv Observera att posten kanske inte alltid 
datumstämplas vid ankomst under den här perioden. 

Tänk på att lämna låsbara postfack öppna så att andra kan komma 
åt posten vid behov. 

Medicinska fakultetens, HMV:s och BKV:s info.brev 
riktar sig till samtliga medarbetare. 

Medicinska 
fakulteten 

581 83 

Linköping 

Ansvarig utgivare: 
Hanna Agardh 

hanna.agardh@liu.se 
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