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Inledning  

Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör 

arbetas med och frågor som ledamöterna i FUM tycker är viktigast.  

Verksamhetsplanen är indelad i rubrikerna: Organisation, Information och medlems-

rekrytering, Utbildning, Arbetsmiljö, Studiesocialt, Samverkan och samarbete, 

Internationellt. 

Verksamhetsplanens rubriker är i sin tur indelade i större fokusfrågor som Consensus skall arbeta 

med under verksamhetsåret. Arbetet med fokusfrågorna sker i samspel med det löpande arbetet 

som regleras i arbetsordningar och åsiktsdokument 
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Organisation  

Inför verksamhetsåret 14/15 fanns en plan på en stor förändring kring organisationen, dock 

kunde inte det genomföras på grund av oväntade förändringar under höstens skede. Därmed 

kommer den förändring som var tänkt för verksamhetsåret 14/15 istället ske under 

verksamhetsåret 15/16. Det är viktigt att arbetsfördelningen och -belastningen i styrelsen 

utvärderas kontinuerligt under verksamhetsåret 15/16 för att se om förändringarna är hållbara 

och om de inneburit avsedda förbättringar. Verksamhetsförändringarna kan även innebära att 

Consensus styrande dokument behöver revideras och uppdateras med de nya förändringar man 

anser nödvändiga efter utvärdering av lanseringen av den nya organisationen. 

Café Örat är en av studenterna väldigt uppskattad del av Consensus verksamhet och en av de 

mest nyttjade medlemsförmånerna, vilket gör det till en viktig del av medlemsrekryteringen. Trots 

att Café Örat är en del av Consensus så drivs de båda verksamheterna relativt skilt från varandra 

utan större interaktioner, utöver ekonomiska frågor. Under verksamhetsåret 14/15 påbörjades en 

översikt av Café Örats organisation. Denna bör följas upp under kommande verksamhetsår. 

Mål - Organisation  

Att följa upp och utvärdera de genomförda organisatoriska förändringarna.  

Att utveckla organisationen kring Café Örat. 
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Marknadsföring och medlemsrekrytering 

Under verksamhetsåret 14/15 har det framkommit önskemål från studenterna att Consensus bör 

synliggöras mer. Under verksamhetsåret 15/16 bör Consensus därför satsa mycket på 

marknadsföring för att synliggöra verksamheten. Detta tros vara positivt för att få fler att 

engagera sig, öka medlemsrekryteringen samt skapa en närmre relation mellan kår, sektioner och 

enskild student. Information om Consensus verksamhet ska även finnas tillgänglig för 

internationella studenter.   

Linköpings Universitet har beslutat att byta sin grafiska profil. Consensus använder sig i sin 

nuvarande logotyp av LiUs sigill och av namnet Hälsouniversitetet. Detta innebär att Consensus 

behöver förnya sin grafiska profil. 

Mål – Marknadsföring och medlemsrekrytering 

Att utöka medlemsrekryteringen. 

Att arbeta fram och fastställa en ny grafisk profil för Consensus. 

Att göra Consensus hemsida tillgänglig på engelska.  
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Utbildning 

Studenter som idag studerar på hälsouniversitetet behöver i större utsträckning än tidigare 

utnyttja elektroniska resurser under sin tid som student. Några av dessa är LISAM, som våren 

2013 ersatte It’s learning, TimeEdit för rumsbokning och schema och LiU:s egen hemsida där 

även EDIT scenarion ligger. 

På LiU finns det även en plan att implementera en stor uppdatering av LiU:s hemsida i projektet 

BILDA. Denna uppdatering planerar att vara helt färdigt till våren 2016. Utöver dessa har HU 

nyligen skapat ett nytt elektroniskt utvärderingssystem för att på kursnivå utvärdera moment som 

just nu testas på läkarprogrammet och planerar att implementera fler IKT (Informations och 

kommunikationsteknik) lösningar i sin undervisning. 

I och med den ökade användningen av elektroniska resurser behöver Consensus vara aktiv i 

utvecklingen och verka för att de är välfungerande, tillgängliga och täcker varje enskild students 

behov. Vidare bör åsiktsdokumentet utökas med ställningstagande kring utveckling av 

elektroniska resurser.  

När studenter på HU avslutat sin utbildning förväntas de ofta bli handledare för andra studenter i 

ett tidigt skede. Det är därför motiverat att erbjuda alla studenter en utbildning i handledarskap 

under sin studietid på HU.  

Mål – Utbildning 

Att vara aktiva i utvecklingen av våra elektroniska resurser. 

Att Consensus utökar åsiktsdokumentet med ställningstagande kring elektroniska 

resurser. 

Att arbeta för att alla studenter med VFU på HU ska ha möjlighet till att få utbildning i 

handledarskap under sin utbildning vid HU. 
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Arbetsmiljö  

Under flera år har planerings-, renoverings och byggnationsarbeten pågått på campus US och 

campus Norrköping. Det är viktigt att Consensus fortsätter att vara aktiva i påverkansarbetet 

kring dessa och övriga projekt, inte minst när det handlar om att se till helheten; att framtidens 

båda campus blir trevliga, ändamålsenliga, funktionella och rätt dimensionerade. 

Under förhållanden som dessa är det extra viktigt att arbeta för att säkra en god arbetsmiljö för 

studenterna. Studenternas arbetsmiljö får inte glömmas bort eller marginaliseras i samband med 

ombyggnationer eller förflyttningar. Det är viktigt att kontinuerligt informera om vad som händer 

för att motverka missförstånd och missnöje. 

Lika Villkor är en central organisation som finns och agerar på LiU. De syns dock väldigt lite på 

HU och många studenter vet inte att de existerar. Vi vill att Lika Villkor synliggör sig mer för 

hälsouniversitetets studenter.  

Mål – Arbetsmiljö 

Att arbeta för att säkra studenternas arbetsmiljö och sprida information om 

ombyggnationerna på campus Norrköping och campus US. 

Att verka för att Lika Villkor synliggörs mer för studenter på HU. 
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Studiesocialt 

För tillfället anordnar Consensus ett fåtal evenemang där studenter från flera olika program 

deltar. Dessa evenemang är ofta uppskattade och leder till ökad sammanhållning mellan studenter 

på olika program. Att utveckla och utöka denna typ av evenemang, både på kår- och 

sektionsnivå, kan leda till att Consensus synliggörs mer samt ge ökad kommunikation och 

samarbete mellan sektioner på alla fakulteter.   

Det är viktigt att Consensus under mottagningen har attraktiva och omtyckta aktiviteter för 

studenterna och utvecklar dessa. För tillfället är mottagningen för studenter som läser 

masterprogram eller ett avancerat påbyggnadsprogram i princip obefintlig. För att kunna utforma 

en mottagning som tilltalar dessa studenter behöver bättre kommunikationsvägar upprättas.  

Mål – Studiesocialt 

Att öka antalet programöverskridande evenemang. 

Att utveckla mottagningen för studenter som läser masterprogram eller ett avancerat 

påbyggnadsprogram 
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Samarbeten och samverkan 

Under verksamhetsåret 13/14 arbetade det externa utskottet med ett visionsdokument och 

mycket fokus låg på hur de med externt ansvar på sektionerna kan arbeta. Under verksamhetsåret 

14/15 fanns ingen ansvarig för utskottet vilket ledde till att det externa utskottet varit inaktivt. 

Därav är arbetet med att definiera vad utskottet faktiskt ska göra inte färdigt, utan är något som 

behöver återupptas under nästa verksamhetsår. I samband med detta bör även utskottets struktur 

och ansvarsområden ses över. 

Mål – Samarbeten och samverkan 

Att återuppta och utveckla det externa utskottets arbete.  
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Internationellt 

Consensus internationella utskott har sedan det startades fokuserat mycket på mottagandet av 

Hälsouniversitetets inresande studenter. Utskottet ansvarar för den internationella 

fadderverksamheten samt ordnar ett antal aktiviteter för de internationella studenterna och deras 

faddrar under tiden studenterna är i Sverige. Målet är att de internationella studenterna ska 

integreras med sina sektioner så mycket som möjligt för att få en naturlig plats bland de svenska 

studenterna. För att öka integrationen mellan de inresande och de svenska studenterna önskas 

därför att utskottets fokus flyttas från att ordna många egna aktiviteter till att få ett tätare 

samarbete med sektionerna. 

Hälsouniversitetet har ett stort antal utbytesplatser runt om i världen som de svenska studenterna 

erbjuds ansöka till. Consensus upplever att studenterna har ganska dålig insyn i hur 

uttagningsprocessen för dessa utbyten går till samt att utbildningskvalitén för de studenter som 

reser iväg är svår att följa. På grund av detta bör Consensus utveckla arbetet gentemot HU 

international för att öka insynen och möjligheterna att påverka de utresande studenternas 

situation.  

Mål – Internationellt  

Att utveckla hur Consensus internationella utskott arbetar gentemot sektionerna och 

universitetet.  

Att öka Consensus involvering i alla processer som rör Hälsouniversitetets utresande 

studenter. 

 

 


