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Åtgärder och regler i samband med återgång till campusundervisning  

vid Medicinsk strålningsfysik 

 

De listade punkterna nedan har upprättats för avdelningen för medicinsk strålningsfysik. Det är viktigt 

att förstå att det endast är genom att följa dessa regler som vi kan erbjuda den studiemiljö som krävs 

för att uppfylla de villkor som ställs av LU och folkhälsomyndigheten för att tillåta undervisning på 

campus. Om vi misslyckas med att efterleva dessa regler kan avdelningsledningen tvingas stänga 

vissa delar av kurser som bedöms som inte möjliga att genomföras. Detta kan komma att leda till 

svårigheter att nå utbildningsmålen för en kurs. Vi, dvs både lärare och studenter, har allt att vinna på 

att alla är aktiva i att se till att detta inte händer genom att följa nedanstående regler och framför allt 

visa en förståelse och acceptans för varför dessa har införts. 

Vi är medvetna att vissa regler kan upplevas konstiga och detaljstyrda, när vi samtidigt verkar i en fri 

universitetsmiljö, men tiderna är speciella och vi får acceptera detta. 

Om du inte mår bra – stanna hemma enligt rekommendationer enligt nedanstående länk och 

rapportera till din kursansvarig. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

Kontakta din kursansvarig så snart som möjligt för att inleda en diskussion om särskilda 

överväganden som behövs för att du ska kunna fullfölja dina studier om du anser du har särskilda skäl 

enligt punkt ”Yngre än 70 år” – se länk https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-

riskgrupper/ 

Allmänna aspekter 

• Dessa regler är utarbetade för att säkerställa en säker och sund studie- och arbetsmiljö för både 

studenter och personal och det är bara om vi alla arbetar tillsammans som vi kan åstadkomma 

detta. 

• Dessa regler kan komma att ändras under höstterminen på grund av yttre omständigheter och nya 

riktlinjer och det är både studenters och personals skyldighet att hålla sig uppdaterade med det 

som för närvarande är giltigt. 

• Om man upplever som lärare eller student att en deltagare i undervisningen uppvisar symptom 

som hosta eller nysningar så är det viktigt att påpeka detta. Detta är inte att peka finger utan är en 

omsorg om varandra. Känns detta inte bra så meddela läraren dina farhågor.   

• Om du känner dig obekväm i en undervisningssituation uppmanar vi dig att kontakta läraren. 

• Den lärare/handledare som ansvarar för en klass är ytterst ansvarig för regler som följs i 

klassrummet och kan tillfälligt upphäva vad som anges i detta dokument. 

• Den ansvariga läraren kan när som helst besluta att avbryta, avsluta tidigare eller ändra en 

pågående klass om det bedöms nödvändigt på grund av säkerhetsaspekter. 

• Om du har frågor om genomförandet av dessa regler, vänligen kontakta din handledare (lärare, 

kursansvarig, studierektor). 
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Klassrum 

• Alla rum som utsetts för föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner har tydligt markerats 

angående vilka platser som finns tillgängliga för användning. Detta måste respekteras. Varje 

student tilldelas en plats vid kursstarten. Avstånden är anpassade till att följa LUs 

rekommendationer om minst 1 m gällande lösmöblemang. 

• Alla rum som är avsedda för undervisning kommer att vara utrustade med 

handdesinfektionsprodukter och desinfektionsprodukter för användning på skrivbord, datorer 

(tangentbord) och andra instrument.  

• Varje person som deltar i undervisningsaktiviteter i klassrum ansvarar för att rengöra sin arbetsyta 

på ett tillfredställande sätt. 

• Undvik trängsel när ni lämnar lokalerna för rast eller lunch.  

• Om du måste lämna din plats under lektionen (t.ex. för att gå på toaletten) vänligen respektera det 

fysiska avståndet. 

Gemensamma utrymmen och korridorer 

• Kom i tid och när du anländer till ett undervisningstillfälle och gå direkt till din plats. Är inte 

tiden schemalagd ska självstudier bedrivas i hemmet eller annat ställe, tex i någon av universitets 

säkrade lokaler och inte på MSF. 

• Schemalagd undervisning på MSF följer följande schema 

• MSFM01  

1. Start på morgonen: 09.00 

2. Pauser under förmiddagen: 10.00-10.20 och 11.15-11.25    

3. Lunch: 12.00-13.00 

4. Paus under eftermiddagen: 13.45 

• MSFM21 

1. Start på morgonen: 09.30  

2. Pauser under förmiddagen: 10.30-10.50 och 11.30-11.40 

3. Lunch 12.30-13.15 

4. Paus under eftermiddagen: 14.15 

• Hälften av studenterna äter i sin respektive sal på sin plats och hälften i lunchrummet. Ett schema 

för vilka som sitter var görs av studenterna själva för att undvika missförstånd. För lunchrummet 

gäller att placeringen ska inkludera fysisk distansering. Det är viktigt att hitta ett system som gör 

att ni inte trängs vid mikrovågsugnarna.  

• Under raster och lunchen är det studenternas ansvar att upprätthålla fysisk distansering. Finner 

ansvarig lärare/studierektor/avdelningschef att detta inte kan upprätthållas kan lunchrummet 

komma att stängas. 

• Under september efter klockan 13.15 är datorerna dedicerade för laborationer på MSFM21. 

• Alla gemensamma utrymmen ska endast användas för transitering och fysiska avstånd måste 

respekteras. Undvik trängsel och, så långt som det är möjligt, människor som rör sig i motsatta 

riktningar i samma korridor. 
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Laborationer 

1. Om särskilda regler gäller för olika laborativa moment kommer respektive lärare att 

informera om dessa. I dessa fall kommer avdelningen att säkerställa att varje deltagare 

kommer att få tillgång till lämplig skyddsutrustning. 

2. Målet med att hålla fysiskt avstånd måste respekteras även när man tar sig till och från de 

olika platserna, tex trappor, hissar och korridorer. 
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