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Ledningarna för fakulteten och institutionerna vill rikta ett varmt 
tack till alla medarbetare som nu sliter hårt med att ställa om vår 
verksamhet till att bedrivas på distans. Det pågår många processer för att ta 
fram nya riktlinjer för en mängd olika delar, inte minst alla lärare jobbar 
hårt med att spela in föreläsningar, anpassa praktiska moment och 
uppdatera sig på Teams och Zoom för att hålla basgrupper och seminarier. 

Det är också många av er som ställer upp extra inom vården för att lösa 
den förväntat pressade situationen där.  

Tillsammans hittar vi nya lösningar och möjligheter framåt! 
 
---------------------------- 
 
Vi uppmanar er att besöka insidan.liu.se/corona där ni finner LiUs 
samlade information om distansundervisning, examinationer, riktlinjer m.m. 
 
Tips och instruktioner för att spela in föreläsningar – länk till 
Teams-grupp kring IKT-frågor  
Behöver du hjälp och tips med hur du kan spela in föreläsningar gå med i 
Medfaks Teamsgrupp kring IKT-frågor. 
 

Extrainsatta tider för lärare - 19-27 mars arrangeras Drop-in med 
IT-utbildarna och Didacticums pedagoger  
Följande tider kan du komma i kontakt med IT-utbildarna och Didacticums 
pedagoger över Zoom för att få hjälp med frågor rörande samarbete och 
utbildning online (Teams, Zoom, Power Point, Lisam). Vi svarar gärna på 
både frågor av teknisk och pedagogisk karaktär. Se schemat via rubrik 
ovan. Ingen anmälan krävs.  
 
Nu har vi gått in i distansläge  
(Uppdaterad 2020-03-18 14:10) (Distance mode is up and running.)  
Från och med torsdag 18 mars 2020 gäller distansläge på LiU med anledning av det 
nya coronaviruset. Det innebär att universitetets verksamhet fortsätter, men att 
undervisning och examination görs på distans och att medarbetare arbetar 
hemifrån så långt det är möjligt. Beslutet har fattats av LiU:s centrala 
krisledningsorganisation och distansläget gäller tillsvidare. 
 
Checklista för distansläge 

• Universitetets lokaler är tillgängliga för studenter och medarbetare men 
LiU-kort krävs för att komma in. 

• Biblioteket är öppet och många av bibliotekets resurser nås också 
digitalt. 

• Examinationer görs på distans. Mer information på sidan om 
examination  

• Samtliga kurser under våren 2020 anpassas till distansläge 

• För medarbetare gäller att endast möten som är nödvändiga för att 
upprätthålla verksamheten får genomföras fysiskt. Övriga möten, 
konferenser, seminarier etc skjuts på framtiden eller genomförs på 
distans. 

• Alla tjänsteresor ställs in tills vidare. De får senareläggas eller så går det 
kanske att hitta alternativa mötesformer. 

• Campusbussarna går men första turen på morgonen utgår. Dubbla 
avgångar ändras dessutom till enkel avgång. 

PRENUMERATION: 

Beställ/avsluta 
prenumeration av detta 
nyhetsbrev här 

 
(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. 
 

https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a823f053ed72b4993a07e3b215a395dc3%40thread.skype/conversations?groupId=277d1854-30b9-4ade-b677-463af6264b8f&tenantId=913f18ec-7f26-4c5f-a816-784fe9a58edd%20
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https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/examination?l=sv%20%20
https://old.liu.se/medfak/nyhetspren?l=sv
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https://old.liu.se/medfak/nyhetspren?l=sv
https://old.liu.se/medfak/nyheter/files/dokument/1.775173/2000319-infoletter-eng.pdf


• Flera restauranger håller stängt på våra campus. 

• Registraturen har öppet vardagar 09-12 

 
Beslutet följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, regeringen samt 
hälso- och sjukvården. De åtgärder som vidtags görs i perspektivet att nuvarande 
situation kan komma att sträcka sig under åtminstone resten av vårterminen 2020. 
 
Information gällande VPN 
En del medarbetare upplever strul med VPN. Se länk i rubriken ovan för hjälp. 
 
---------------------------- 
KONTAKT OCH FRÅGOR 
---------------------------- 

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

• 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. 
---------------------------- 
Utökad surf på medarbetares telefoner 
Institutionsledningen undersöker just nu möjligheterna att utöka mängden surf på 
medarbetarnas mobiltelefoner (för att underlätta distansarbetet). Vi återkommer 
med mer information så snart vi vet hur detta kan lösas på smidigast möjliga vis. 
 
Pausa utbildningar/kurser 
Det diskuteras kring möjligheter att kunna pausa vissa mindre utbildningsprogram 
eller fristående kurser i de fall nyckelpersoner i kursledningen blir inkallade att 
istället arbeta i sjukvården. På vissa kurser eller mindre program hänger 
genomförandet på kursen på ett mindre antal personer (i vissa fall på en person) 
och om den inte kan utföra undervisning under perioden behöver vi hitta sätt att 
hantera detta. Vi återkommer med mer information. 
 
Tentor 
Det pågår också diskussioner inom fakulteten kring hantering av tentor under 
våren. Mer info så snart vi vet mer. 
 
Halvtidsseminarier och antagningsseminarier på distans 
Nya tillfälliga anvisningar för HMVs genomförande av halvtids- och 
antagningsseminarier i forskarutbildning har tagits fram och skickats ut till 
doktorander och handledare. Instruktioner för disputationer formuleras av 
LiU/medfak och skickas ut så for de är fastställda. Vi frågor kontakta FUS vid HMV 
(Bijar Ghafouri, Lasse Jensen eller Annika Öhman) eller proprefekt för forskning 
Mathilda Björk.  

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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