
  

Medicinska fakultetens, HMV:s och 
BKV:s gemensamma info.brev 20 mars 
2020  

Medicinska fakultetens, HMV:s och 
BKV:s gemensamma info.brev 20 
mars 2020 

 

Den gångna veckan har inneburit hårt arbete för alla våra 
medarbetare för att ställa om vår verksamhet till distansläge.  
Alla era insatser gör skillnad för vår verksamhet – ett stort och 
innerligt tack!  

Vi vill än en gång uppmana er att 
läsa insidan.liu.se/corona där ni finner LiU:s samlade 
information om distansundervisning, examinationer, riktlinjer 
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 

 

/Ledningarna för fakulteten och institutionerna 

 

---------------------------- 
 
Riktlinjer för hantering av kliniska studier och forskningspersoner  
Fakultetsledningen och Forskningsdirektör vid Region Östergötland, har idag 
fattat beslutat om riktlinjer för hantering av kliniska studier och 
forskningspersoner vid Universitetssjukhuset i Linköping, med anledning av 

covid-19. Riktlinjerna är framarbetade av Joakim Alfredsson på Forum 
Östergötland tillsammans med prodekan Fredrik Elinder. Se riktlinjerna via 
rubrik ovan.  
 
Riktlinjer och rutiner för salstentor via Lisam  
Linköpings universitet har nu beslutat att "Riktlinjer och rutiner för de 
salstentor som med anledning av distansläget görs om till tentamen via 
Lisam" ska träda i kraft den 20 mars 2020. Dessa riktlinjer och rutiner ska 
tillämpas under samma period som undantagsmöjligheten är aktualiserad, 
dvs under vårterminen 2020 - dock längst till och med 31 augusti 2020. Se 
riktlinjerna via rubrik ovan.  
 
Förtydligande angående låsta entréer (där kort och kod behövs)  
Då lokalerna på Campus US delas mellan LiU och Region Östergötland är 

det enbart de entréer som är belägna i renodlade LiU-byggnader som låses, 
dvs entréerna till Växthuset (hus 511-001) och Kårhuset (hus 002).  
 
Studenter svarar på 1177 i sjukvården  
Trycket mot sjukvårdens telefontjänst 1177 är hårt på grund av frågor kring 
coronaviruset. Men när Region Östergötland bad om hjälp ställde 
läkarstudenterna på LiU upp.  

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%20
mailto:corona.medfak@liu.se
mailto:corona@liu.se
https://old.liu.se/medfak/nyheter/files/dokument/1.775252/RiktlinjerfrKliniskastudiermedanledningavcovid-19.pdf
https://old.liu.se/medfak/nyheter/files/dokument/1.775249/Riktlinjerrutinerfortentor-distanslage200320.pdf
https://old.liu.se/medfak/nyheter/files/dokument/1.775249/Riktlinjerrutinerfortentor-distanslage200320.pdf
https://liu.se/nyhet/studenter-svarar-pa-1177-i-sjukvarden
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/files/dokument/1.775274/200320-infoletter-eng.pdf


 
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 
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 
 
Fria medicinska e-resurser i samband med Coronaviruset  
I spåren av coronaviruset får biblioteket erbjudanden om många e-resurser, 
speciellt inom medicin. LiU-studenter och anställda har till exempel just nu 
gratis åtkomst till databasen GIDEON (Global Infectious Diseases and 

Epidemiology Online Network), inloggning med LiU-ID krävs. Läs mer och se 
listade resurser via rubrik ovan.  
 
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 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. 
---------------------------- 
Förfrågningar från RÖ om att arbeta i sjukvården 
Om du är helt LiU-anställd och får en direkt fråga från Regionen om att 
arbeta kliniskt ska du alltid ta den frågan via din avdelnings-/enhetschef. 
Det finns fastställd ordning för hur detta ska gå till mellan RÖ och LiU och 
det är viktigt att alla följer den så vi får en ordnad process. 
 
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. 
 
Hälsning från prefekt Preben Bendtsen 
Ett stort innerligt tack till alla medarbetare på HMV för att ni har jobbat hårt 
utan att klaga på den omställning till distansarbete som vi tvingats in i. Det 
är i vissa delar en stor utmaning att ställa om undervisningen och allt är 
ännu inte löst, men alla jobbar för att vi ska fortsätta vår verksamhet på så 
hög nivå som möjligt. 
 
Omställningen har dock inneburit mycket mer jobb för vissa och är 
fortfarande en utmaning. Tänk därför på om ni har möjlighet att hjälpa 

https://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2020/03/19/fria-medicinska-e-resurser-i-samband-med-coronaviruset/
https://blog.liu.se/aktuellt-pa-biblioteket/2020/03/19/fria-medicinska-e-resurser-i-samband-med-coronaviruset/
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
https://liu.se/kontakta-liu
mailto:corona@liu.se
mailto:joakim.nejdeby@liu.se


andra som ni vet har det svårt. Kommunicera gärna är möjlighet att hjälpa 
till er närmaste chef. 
 
Jag hoppas att nästa vecka innebär att ni har börjat komma in i nya rutiner i 
distansarbetet och att ni kan komma ifatt den tid vi har förlorat under 
omställningens första tid. 
/Preben Bendtsen, prefekt HMV 

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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