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Sedan en vecka tillbaka är LiU i distansläge för våra medarbetare 

och studenter. Det är en stor omställning, både arbetsmässigt och 
även socialt, nu när våra dagliga kontakter, möten och undervisning 

sker digitalt. Fysiska möten byts till digitala där kollegor och 

studenter möts, om så bara för att säga hej, ta en kopp kaffe eller 
ha lite småprat. Den digitala omställningen löper på bra - med stort 

stöd från bl a Didacticum. Fortsätt att hålla er uppdaterade 
på insidan.liu.se/corona där ni finner LiU:s samlade information om 

distansundervisning, examinationer, riktlinjer m.m. 

 
/Ledningarna för fakulteten och institutionerna 

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

 
Beslut om Rutiner för genomförande av disputationer med 
anledning av covid-19 
Linköpings universitet har beslutat att "Rutiner för genomförande av 
disputationer med anledning av det nya coronaviruset" träder i kraft den 24 
mars 2020. Beslutet gäller under vårterminen 2020, dock som längst till och 
med 31 augusti 2020. Se beslut via länk ovan. 

Morgondagens drop-in med IT-utbildarna och Didacticums 
pedagoger  
Under den här veckan kan du komma i kontakt med IT-utbildarna och 
Didacticums pedagoger för att få hjälp med frågor rörande samarbete och 

utbildning online. Morgondagens drop-in (26/3) är enligt nedan. 

• Kl. 10:00-11:00 - Examination online 
• Kl. 11:00-12:00 - Samarbeta med kollegor och studenter i 

Microsoft Teams  
• Kl. 13:00-14:00 - Undervisning via Zoom  
• Kl. 13:00-14:00 - Examinera och diskutera i Lisam  
• Kl. 16:30-17:30 - Inspelade föreläsningar i PowerPoint – Skapa 

och publicera 
 

>> Koppla upp dig till mötet via dessa länkar, mötet är enbart bemannad 
de tider som anges i schemat 
 
 
----------------- 

PÅMINNELSER 
----------------- 
 
PÅMINNELSE - Var vaksam på nätbedrägerier 
Det har framkommit uppgifter om att det förekommer försök till 
nätbedrägerier. Det finns dem som försöker utnyttja LiU:s sårbarhet i 
distansläge med olika phishing-försök och liknande. Det är svårare att fråga 

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. 

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

 

•  

https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv
https://old.liu.se/medfak/nyheter/files/dokument/1.775543/Beslutomrutinerfrdisputationermedanledningavcovid-1920200324.pdf
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https://insidan.liu.se/didacticum/didacticum-nyhetsarkiv/1.775105?l=sv
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https://old.liu.se/medfak/nyheter/Nyhetsarkiv/1.775476/?l=sv
https://old.liu.se/medfak/nyhetspren?l=sv
https://old.liu.se/medfak/nyhetspren?l=sv
https://old.liu.se/medfak/nyhetspren?l=sv
https://old.liu.se/medfak/nyheter/lankar-till-nyhetsbrev/1.775597/200325-infoletter-eng.pdf


om råd och hjälp nu när vi inte sitter i samma korridorer längre. Därför är 
det viktigt att du är extra vaksam och fråga gärna någon om du inte känner 
igen fakturor/uppmaningar på mejl. Bättre att fråga en gång för mycket än 
en gång för lite. Läs mer vad du bör tänka vid distansarbete via rubriken. 
 
PÅMINNELSE - VFU-sida uppe med anledning av covid-19 
För samlade frågor och svar kring VFU, besök Medicinska fakultetens VFU-
sida (länk via rubrik ovan). 
 
---------------------------- 
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 och övriga frågor 
till corona@liu.se 

• 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. 

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

Hög belastning för VS 
Just nu har medarbetarna inom verksamhetsstödet en mycket hög 
arbetsbelastning på grund av omställningen till distansarbete och – 
undervisning. Vi arbetar så fort vi kan för att lösa olika saker som dyker 
upp, men ber om överseende med situationen. 
  
Service med påskrifter och handlingar på HMV:s kansli 
HMV:s kansli servar precis som vanligt med påskrifter och 
dokumenthantering. Däremot vill vi inte att du i dagsläget kommer dit 
personligen med handlingar. Skicka in dina handlingar med post eller 
digitalt istället. Om du kommer in personligen så lämna alltid i postfack på 
pl 14. På detta sätt hjälps vi alla åt med att minimera smittspridningen i 

samhället. 
  
Minska smittspridningen – fika digitalt! 
Vi vill be alla medarbetare respektera att vi nu måste minimiera våra fysiska 
kontakter med varandra under den här perioden. Det gäller även vid de 
tillfällen vi vistas på arbetsplatsen – undvik gemensamma fikan eller möten 
där ni sitter tätt ihop i små rum. Häng istället på den nya trenden med 
Teams- eller Zoomfika med kollegorna! 
  
Aktivera notiser i Teams 
Nu när Teams blivit ett allt viktigare sätt att kommunicera internt är det bra 
att slå på aviseringar så du direkt ser när någon ställer en fråga eller 
kommenterar i en aktuell diskussion. Inställningarna för aviseringar hittar 
du om du klickar på ditt foto uppe i högra hörnet av Teams och väljer 
”Inställningar” och ”Aviseringar”. 
Du vet väl att du också kan skapa chattgrupper i Teams utan att för den 
skull behöva skapa ett helt nytt Team för varje? Starta chatten och lägg till 
de personer du vill kommunicera med så kan ni chatta och videomötas 
tillsammans på ett smidigt sätt. Teams finns också som app till telefonen. 
Fler Teams-tutorials hittar du här >> 
 

https://www.student.liu.se/medfak/corona-och-vfu?l=sv
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus?l=sv%20
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/faq?l=sv
mailto:corona.medfak@liu.se
mailto:corona@liu.se
mailto:corona@liu.se
mailto:joakim.nejdeby@liu.se
https://blog.liu.se/itimhvartattveta/2019/10/10/aviseringar-i-teams/
https://blog.liu.se/itimhvartattveta/category/teams/


 
------------------------- 
BKV-SPECIFIK INFO. 
------------------------- 
Angående forskningsverksamhet under distansläge (Information 
in English) 

1. Det är inte tillåtet att gå till jobbet om man har symptom på 

förkylning (halsont, snuva, hosta, även lindriga symptom ska 

föranleda arbete från hemmet). På arbetet behöver vi följa strikta 

rutiner avseende handtvätt och laboratoriehygien. 

2. Alla medarbetare som kan fullgöra arbetsuppgifter från hemmet 

ska göra det. Forskningsledare och chefer bör sträva efter att 

planera arbetet den kommande tiden för att maximera arbete som 

kan utföras hemifrån (databearbetning, skrivande etc.) 

3. Arbete som inte kan utföras från hemmet, som labbarbete, 

servicearbete etc. är tillåtet. Ett förtydligande av detta återfinns 

nedan. 

I planering av forskningsprojekt bör tas i beaktande hur ett 
eventuellt kommande beslut om stängning av universitetet ska 
hanteras. En plan för hur man på kort varsel kan avsluta och 
pausa experiment rekommenderas. 
Eftersom fler medarbetare än normalt förväntas bli tvungna att 
stanna hemma p.g.a. förkylningssymptom bör verksamheten även 
anpassas till detta. 

4. Alla typer av labbgruppsmöten, APT, etc. hålls med 

distanslösningar som Teams, eller Zoom. 

 

Förtydligande av distansläget 
Efter beslut om distansläge har antalet medarbetare som är på plats 
reducerats. Därmed har vi som institution uppfyllt en viktig del av vårt 
samhällsansvar. Dock förekommer olika tolkningar av distanslägets 
innebörd. Vi önskar därför förtydliga att: 

1. Laborativt arbete får förekomma under förutsättning att antalet 

medarbetare som träffar varandra minimeras. 

2. För att minimera antalet medarbetare som träffar varandra på 

jobbet krävs schemaläggning, så att man undviker att flera 

personer vistas i ett och samma labb vid samma tidpunkt. I de fall 

medarbetare delar kontor får man schemalägga så att endast en 

person sitter i rummet åt gången. 

3. Detta kräver koordination och frekvent kommunikation både inom 

och mellan forskargrupper och ställer stora krav på arbetsledning. 

Inom universitetet har vi liten vana att styra arbetet på detta sätt, 

men den uppkomna situationen är exceptionell.  

4. Av labbsäkerhetsskäl måste varje gruppledare veta vem som 

arbetar i labbet vid varje tidpunkt och det bör finnas andra 

medarbetare på plats på samma våningsplan. Detta är ytterligare 

ett skäl till att schemaläggning är nödvändig. 

Uppdatera uppgifter om närmaste anhörig och hälsotillstånd 
Detta är en uppmaning till alla medarbetare att uppdatera uppgift om 
närmaste anhörig och hälsotillstånd. Anställda registrerar i Primula under 
”Personuppgifter” - https://hr.liu.se/primula/index2.jsp. Uppgiften är frivillig 
men är ett viktigt stöd för LiU om något skulle hända dig som medarbetare. 
Informationen är tillgänglig för din avdelningschef, HR-partner, prefekt, HR-
enheten och löneenheten. Information in English. 

 

Tips till dig som ska hålla i eller delta på ett distansmöte 
Ska du hålla i eller delta i ett distansmöte och känner dig osäker på 
tekniken? Skapa ett testmöte, bjud in en kollega och koppla upp er innan 
det riktiga mötet för att testa funktionerna. Undersök var och hur du ändrar 
ljud- och kameraenhet ifall det skulle behövas. Ljudet är viktigt i 

https://old.liu.se/medfak/bkv/ike-nytt/ike-nytt-arkiv/1.775596?l=sv
https://old.liu.se/medfak/bkv/ike-nytt/ike-nytt-arkiv/1.775596?l=sv
https://hr.liu.se/primula/index2.jsp
https://old.liu.se/medfak/bkv/ike-nytt/ike-nytt-arkiv/1.775499?l=sv


distansmöten: testa med en kollega om din ljudenhet låter bra och lär dig 
var du stänger av ljudet på din mikrofon. Kort sagt: testa, testa, testa. Här 
finner du några korta råd inför distansmöten och undervisning online. 
 
 

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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