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Decentralisering
Med start vårterminen 2019 har läkarutbildningen på Linköpings universitet
decentraliserats.
Från kurs 6 och uppåt genomförs studierna på en av fyra studieorter; Linköping, Norrköping,
Kalmar eller Jönköping. Då detta är ett långsiktigt genomförande är detta ett 3-årigt
verksamhetsmål, beskrivet nedan.

År 1 (Genomfört)
Fokus på genomförande och fortsatt utveckling vilket gör att kommunikation mellan studenter
och ledning blir viktig. Utvärdering av medlemskap i studentkårerna måste göras och därmed
är det viktigt med fortsatt kontakt med studentkårerna i Kalmar och Jönköping. LISAM är en
bra plattform att använda för att sprida information för alla studenter om processen och vad
som är viktigt att tänka på. LISAM måste uppdateras och utvecklas för att minimera frågor och
missförstånd. För att direkt bygga upp en god relation med studenterna på plats är det bra att
snabbt besöka studieorterna efter starten och därmed se hur Consensus ska jobba vidare. IKTlösningar är en kärnfråga där det är viktigt att vara pådrivande för att det ska hinna ros i hamn
inom tidsramen och fungera väl för studenterna.

År 2
Det är väldigt viktigt att säkra att decentraliseringen fortsätter på ett sätt där studenternas
inflytande på utbildningen och arbetsmiljön ligger i fokus och håller lika hög kvalitet oavsett
studieort. Organisationsförändringarna som har gjorts för Medicinska Föreningen (MF)
måste utvärderas för att se hur de har fungerat. IKT-systemet måste fortsätta arbetas på och
lösningar behöver vara väl implementerande. Utreda möjligheterna om engagemang för
decentraliserade studenter och aktivt engagera dem i kårens verksamhet.

År 3
Sista året ska decentraliseringsprocessen utvärderas och avslutas. I framtiden är det möjligt
att även andra program decentraliseras. Därför måste processen noga ses över för hur man
kan nyttja den framåt. Efter avslutandet av år tre ska en överlämning göras till efterföljande
styrelse, tydligt anpassad till det fortsatta arbetet och de förutsättningar och krav som
finns. Erbjuda decentraliserade studenter ett aktivt kårengagemang.
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Mål
• Besöka alla studieorter under HT19.
• Undersöka möjligheter för kårengagemang och medlemsförmåner på andra

studieorter.
• Övervaka kvalitén hos IKT-systemet.
• Undersöka studentinflytande inom utbildning och arbetsmiljö på studieorterna.
• Utvärdera kontaktvägar mellan studenterna och studentkårerna i Kalmar och
Jönköping.
• Stödja alla orter i arbetet med mottagningsverksamhet.
• Arbeta fram skriftliga riktlinjer hur decentraliserade studenter som vill engagera sig
ska införlivas i kårens verksamhetv

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:

Detta innebär att Consensus…
• ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till
studentpopulationen oavsett huvudstudieort.
• tydligt ska förmedla betydelsen, för såväl individen som för organisationen
Consensus, av medlemskap i studentkåren.
• ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra utbildningskvaliteten vid
Medicinska fakulteten.
• ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att säkra studenternas arbetsmiljö.
• i samarbete med sektionerna ska erbjuda medlemmar och studenter löpande
möjligheter till sysselsättning och engagemang i olika former (idrott, kultur,
studentfackliga aktiviteter etc.)
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Kvalitetssäkring
En av studentkårens viktigaste uppgifter är att se till att studenterna får en god kvalitet på
sin utbildning. Det är därför av vikt att vi på ett fokuserat sätt kan vara med och granska de
processer som universitetet använder sig av när de kvalitetssäkrar utbildningen. Under 2020
kommer Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomföra en lärosätesgranskning för att
granska hur universitets kvalitetssäkringssystem fungerar. Studentkårerna skriver
tillsammans en studentinlaga och för att Consensus tillsammans med de andra två kårerna
vid LiU på bästa sätt ska kunna lyfta studenternas åsikter kring systemet krävs att det under
hösten görs ett bra förarbete kring hur vi själva tycker att systemet fungerar. Ett av de
områden som kårerna kommer fokusera mest på i sin inlaga är studentinflytande och det är
därför viktigt att vi under HT19 själva utvärderar det inflytande vi har.
Examinationer är centrala för utbildningen och det är därför en viktig kvalitetsaspekt. Flera
av våra utbildningar har bytt examinationsformer och många studenter har uttryckt oro över
att bedömningen inte sker på ett rättssäkert sätt. Vi behöver därför göra ett arbete för att
bestämma hur vi tycker att en rättvis examination går till.
På medicinska fakultetens utbildningsprogram vet vi att många tvingas ta ofrivilliga uppehåll
på grund av att man inte uppnått målen och också att många sedan inte kommer tillbaka. Vi
vill att fakulteten utvecklar en handlingsplan för att hjälpa studenter att ta sig tillbaka till
programmen så att studenter som verkligen vill fortsätta får bästa förutsättningar att göra
det.

Mål
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med de andra kårerna skriva en studentinlaga till UKÄs
lärosätesgranskning.
Utveckla en strategi för hur studentrepresentanter till kvalitets- och
utbildningsgranskningar ska rekryteras.
Verka för att det tas fram en fakultetsgemensam handlingsplan för att hjälpa
studenter med ofrivilligt uppehåll.
Ta fram en guide för studentrepresentanter.
Utveckla consensus åsikter kring rättvis bedömning och återkoppling.
I samband med institutionsombildningen etablera ett tätare samarbete med
institutionerna.

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:

Detta innebär att Consensus…
• ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra utbildningskvaliteten vid
Medicinska fakulteten.
• ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra studenters
förutsättningar att genomföra studier vid Medicinska fakulteten.
• ska arbeta för oberoende i det påverkansarbete som bedrivs.
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Norrköping
Medicinska fakulteten har 2 utbildningar i Norrköping - sjuksköterskeprogrammet och
arbetsterapeutprogrammet. Consensus har ett fungerande samarbete med dessa
utbildningars sektioner men har svårigheter att nå ut till studenterna i Norrköping. Som
exempel har årets fattigfrukostar i Norrköping endast besökts av ett 10-tal medlemmar per
gång och medlemsanslutningen från Norrköpings-programmen är låg. Medlemsförmånerna
är även dessa mer Linköpings-fokuserade och Consensus styrelse spenderar väldigt lite tid på
Campus Norrköping. Att nå ut på ett bättre sätt till studenterna i Norrköping är viktigt,
framför allt för att dessa studenter ska veta i vilka ärenden studentkåren kan hjälpa dem.
Enligt Consensus visionsdokument skall Consensus även sträva efter att vara en studentnära
kår där verksamheten, i största möjliga utsträckning, är grundad i medlemmens och gemene
students åsikt oavsett huvudstudieort. Åsikterna skall vara enkla att förmedla och det skall
aldrig vara, eller upplevas som, svårt att nå fram till Consensus. Ett bra samarbete med
sektionerna är av stor vikt för att kunna ta emot och återkoppla information från och till
studenterna. Campus Norrköping och dess utbildningar är dessutom just nu ett av LiUs stora
satsningsområden varför det känns i tiden att även kåren satsar på detta campus.

Mål
•
•
•
•

Utarbeta rutiner för ökad närvaro i Norrköping, t.ex. att alla heltidare spenderar
torsdagar i Norrköping
Utveckla ett samarbete med sektionerna och MF:s styrelseutskott i Norrköping för
att nå ut till studenterna på ett bättre sätt
Fortsätta genomföra evenemang för Medfak-studenter på Campus Norrköping, t.ex.
kaffe för en åsikt och fattigfrukost.
Utvärdera och utveckla Norrköpingsspecifika medlemsförmåner

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:

Det innebär att Consensus…
• tydligt ska förmedla betydelsen, för såväl individen som för organisationen
Consensus, av medlemskap i studentkåren.
• ska utveckla mervärdet av att vara kårmedlem.
• ständigt ska utveckla medlemmens möjlighet att påverka organisationen.
• ska utveckla rutiner för att ge alla aktiva en grundläggande kunskap om Consensus
verksamhet.
• ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med
sektionerna.
• ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till
studentpopulationen oavsett huvudstudieort.
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Medlemsrekrytering
“Consensus - aldrig starkare än våra medlemmar” lyder ett av slagorden i Consensus
visionsdokument. Medlemsantalet har dock på senare tid dalat och under innevarande
verksamhetsår legat på ca 850 medlemmar per termin, jämfört med 1250 som varit mål för
medlemsanslutningen under flera år. Detta har betydelse både för kårens intäkter, men
också för Consensus legitimitet och inflytande. Ju fler medlemmar vi har, desto mer kan vi
påverka. Det är viktigt för Consensus att studenterna skall känna att de får mervärde av att
vara medlemmar och att de vet om vilken skillnad de som medlemmar gör. Genom att ha
lockande medlemsförmåner och genom att sprida information om kårens syfte och arbete är
vår förhoppning att påverka fler studenter till att välja att bli kårmedlemmar. Att bli medlem
skall dessutom inte vara krångligt och det är viktigt att arbeta för att behålla de medlemmar
som fås, inte bara söka nya. Det är vanligt att studenter väljer att vara medlemmar under de
första terminerna men sen faller bort under högre terminer. Att även nå ut till dess
studenter är viktigt för att öka medlemsanslutningen.

Mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sträva efter 40 % medlemsanslutning
Utvärdera kårmedlemskapsavgiften
Arbeta fram ett flerårigt medlemskap samt medlemskap för internationella studenter
Utreda befintliga och utveckla nya medlemsförmåner
Fortsätta arbeta med informationsspridning kring Consensus verksamhet, både
fysiskt och på sociala medier
Genomföra en medlemskampanj
Att verka för att det ska bli lättare att vara lättare att fortsätta vara medlem genom
t.ex. mailutskick som påminner om att betala medlemsavgiften i början av en ny
termin
Satsa på att nå ut till studenter på högre terminer, t.ex. genom att inte bara
informera om Consensus för K1/T1 utan även på K3/T3 och K6/T6.
Verka för att studenter som har ofrivilligt studieuppehåll kan hålla kontakt med
studentlivet och engagera dem i kårens verksamhet
Ta fram riktlinjer för kontroll av medlemskap

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:

Det innebär att Consensus…
• tydligt ska förmedla betydelsen, för såväl individen som för organisationen
Consensus, av medlemskap i studentkåren.
• ska utveckla mervärdet av att vara kårmedlem.
• ständigt ska sträva efter att det ska vara så enkelt som möjligt att bli kårmedlem
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Psykisk hälsa
Att den psykiska hälsan bland studenter försämras är ingen nyhet och i samband med
studentundersökningen, #metoo och flera andra faktorer är det viktigare än någonsin att
jobba för att studenterna ska få hjälp och stöd på olika sätt. En enkät var planerad att
genomföras till VT18 med syftet att kartlägga den psykiska hälsan hos studenter på
Medicinska fakulteten. Den genomfördes aldrig och under År 1 har det därför inte funnits
underlag för att utreda vad som kan orsaka problemen. Enkäten genomfördes istället VT19
och därför kan en uppföljning och utredning först ske År 2.

År 1 (Genomfört)
•
•
•

Följa upp enkäten som genomfördes VT18.
Utreda vad som kan orsaka problemen.1
Anordna kvällar eller dagar med workshops och/eller föreläsningar för att främja den
psykiska hälsan.

År 2
•
•
•

Följa upp enkäten som genomfördes VT19.
Utreda vad som kan orsaka problemen.
En handlingsplan ska skapas med utredningen som grund.

År 3
•
•

Sammanfattning och utvärdering av handlingsplanen.
Tydlig överlämning och grund att ta vid!

Mål
•
•
•

Kartlägga studenters psykiska hälsa och riskfaktorer
Skapa en handlingsplan för att fortsätta och utveckla arbetet med studenters
psykiska hälsa.
Nå ut till studenter med ofrivilligt uppehåll

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet

Detta innebär att Consensus…
• ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att säkra studenternas arbetsmiljö.
• ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra studenters
förutsättningar att genomföra studier vid medicinska fakulteten.

1

Då ingen enkät genomfördes vt18 vart det fokus under år 1.

