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Riktlinjer för återgång – utbildning vid Medicinska fakulteten
Universitetsledningen har gett övergripande riktlinjer för hur verksamheten under hösten
successivt ska återgå till mer fysisk närvaro på Campus US, men med beaktande av
Folkhälsomyndighetens och LiUs restriktioner. Dessa restriktioner kring utglesning och maximal
storlek på folksamlingar som fortsatt gäller får i kombination med begränsad tillgång till framför
allt större undervisningslokaler konsekvenser för hur utbildningen kan bedrivas i höst. I detta
dokument förklaras hur detta tillämpas för utbildningsverksamheten inom Medicinska
fakulteten.

OBS! att nuvarande distansläge gäller fram till höstens terminsstart
inklusive omtentamensperiod i augusti. Liksom tidigare kan dekanus ge
dispens från distansläge för särskilt prioriterad verksamhet.

Följande riktlinjer gäller för höstterminen 2020 (LiUs centrala beslut gäller till
2020-10-31):
Det är viktigt att undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro ska kunna genomföras på
campus. Vi behöver säkerställa att lokalerna räcker till för detta, samtidigt som generella åtgärder
för att minska smittspridning ska följas.
Om inte restriktionerna lyfts kommer därmed all undervisning i höst behöva bedrivas med färre
campusförlagda moment än normalt för den enskilde studenten. Lärarnas arbetstid blir också en
begränsande faktor när utbildningen i många fall behöver bedrivas i mindre grupper.
Generellt gäller att lokaler maximalt ska användas till hälften av vad de är dimensionerade för och
att ett socialt avstånd på ca två meter ska kunna upprätthållas. Därför ska den undervisning
som med tillfredsställande kvalitet kan ges i digital form fortsatt ges på detta sätt.
Slentrianmässig återgång till campusläge ska således undvikas, men alla programstudenter bör
ges viss möjlighet till campusförlagd undervisning. Detta för att skapa en social kontext för
samtliga studenter.
Med ökande fysisk närvaro på campus är det viktigt att studenter som själva tillhör riskgrupp,
eller sammanbor med person i riskgrupp, tar ställning till sin situation. Vid osäkerhet bör kontakt
tas med studievägledningen för att så långt som möjligt söka lösningar för varje enskild individ.
Dekanerna kommer som tidigare ha möjlighet att fatta vissa beslut om avsteg från fastställda
kursplaner avseende väsentliga förändringar i hur utbildning och examination organiseras.
Däremot ligger kursplanens lärandemål fast och det är lärandemålen som måste ligga till grund
för hur befintliga resurser – både lokaler och lärartid – utnyttjas på bästa sätt.

Prioritering av lokaler för att genomföra undervisning
Det är av särskild betydelse för de studenter som påbörjar termin 1 på våra utbildningsprogram
får möjlighet att lära känna varandra, våra verksamheter, våra campus och våra städer. Därför
kommer lokaler för deras undervisningsmoment att vara högt prioriterade. En annan
högprioriterad grupp är studenter på internationella mastern, där det krävs att undervisningen
förläggs till campus för att vara berättigande till uppehållstillstånd.
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Den pågående terminen har varit extraordinär, med långt ifrån normala förutsättningar för våra
nybörjarstudenter att komma in i studentlivet på olika sätt. Därför bör även våra studenter som
går termin 2 under HT2020 prioriteras framför senare terminer.
För att kunna prioritera ovanstående grupper, gäller för studenter på övriga terminer digital
undervisning i första hand även vid hösterminsstarten.
I den campusförlagda verksamheten under höstterminen 2020 kommer tillgång
till lokaler för undervisning att prioriteras i följande principiella ordning:
1. undervisning för studenter på termin 1 av våra grundutbildningsprogram och studenter
på internationella mastern Experimental and Medical Biosciences,
2. examinationer som inte är möjliga, eller högst olämpliga, att genomföra på distans eller i
digital form,
3. övriga moment inom utbildningsverksamhet som inte är möjliga, eller högst olämpliga,
att genomföra på distans eller i digital form - till exempel praktiska moment som
färdighetsträning och simuleringar, laborationer, eller dylikt,
4. övrig verksamhet*
*inom gruppen ”övrig verksamhet” prioriteras undervisningslokaler för studenter på
termin 2 av utbildningsprogrammen, kursstart för specialistsjuksköterskeutbildningarna, Mastern i Medicinsk vetenskap samt första teoriveckorna på K6
läkarutbildningen.

Samordning av lokalbehov
Föreläsningar planerade för stora studentgrupper (> 50 pers.) genomförs digitalt och de frigjorda
salarna reserveras i första hand för undervisning i mindre grupper på termin 1-studenter på våra
utbildningsprogram.
Basgrupper för termin 3 och uppåt görs digitalt och frigjorda grupprum kan utnyttjas för att glesa
ut prioriterad gruppundervisning. Om tillgången till lokaler trots detta inte motsvarar behovet,
kan ytterligare prioritering komma att behöva göras även inom de områden som anges som
prioriterade.
Som stöd för kursansvariga/programansvarig har Fakultetsledningen tillsatt en arbetsgrupp som
hjälper till att samordna lokaler för campusförlagd undervisning inom Medfak.
Denna arbetsgrupp kommer att jobba med programansvariga i följande steg:
1.

Undervisning på Clinicum för de högst prioriterade studentgrupperna (se punkt 1 i
prioriteringslistan ovan) – underlag för specificering skickas till PA fredag 12/6
2. Annan campusbaserad undervisning för de högst prioriterade studentgrupperna (t ex
basgrupper, föreläsningar i mindre grupper etc) – underlag för specificering v. 25
3. Undervisning på Clinicum för resterande terminer– underlag för specificering till PA
4. Annan ev campusbaserad undervisning för resterande terminer– underlag för
specificering till PA
För att samordna lokalbehovet inom hela LiU har fakulteterna/området utbildningsvetenskap fått
i uppdrag att tillsammans, inom ramen för arbetet vid processrådet för schemaläggning och
lokalbokning, ta fram riktlinjer för prioritering av campusförlagd verksamhet under höstterminen
2020 - med utgångspunkt i beslutade prioriteringsordning samt i gällande delegationsordningar.

Stöd till lärarna för att fortsätta ge undervisning digitalt
Didacticums riktlinjer och tips för undervisning och examinationer digitalt hittar du här:
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https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/undervisa-online?l=sv
https://insidan.liu.se/HR-Personal/coronavirus/examinera-online?l=sv
En arbetsgrupp, under ledning av prorektor har fått uppdraget att skyndsamt
1. Analysera hur LiU ska förstärka tekniskt och pedagogiskt stöd för genomförande av
undervisning och examinationer digitalt (tex via Didacticum och IT-avdelningen)
2. Analysera behov av styrdokument för genomförande av undervisning och examination digitalt.

Riktlinjer för VFU
Ordinarie verksamhetsförlagd utbildning (VFU) planeras att genomföras för alla program.
Eventuella förändringar bestäms i dialog med fakultetsledning och centrala företrädare inom
regioner och kommuner. Studenter som står inför att genomföra externt förlagd undervisning
och/eller examination så som VFU ska följa riktlinjer och rekommendationer från hälso- och
sjukvården. I den mån riktlinjer eller rekommendationer skulle leda till att studenter inte kan
genomföra planerade moment så ska lösningar sökas för varje enskild situation.

Utresande och inresande studenter
För utresande studenter gäller samtliga utlandsförlagda delar av utbildningen är inställda
under hösttermin 2020.
För inresande utbytesstudenter gäller:
• Inresande utbytesstudenter kommer inte att kunna erbjudas platser på VFU
• I mån av plats på sökta kurser kommer utbytesstudenter att erbjudas studier vid LiU
under höstterminen 2020.
För engelskspråkiga program gäller:
• För LiUs olika engelskspråkiga program på grund- och avancerad nivå gäller att
respektive dekanus fattar särskilt beslut.

