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I syfte att stärka våra studenters insyn i
Consensus påverkansarbete skickas
Månadens påverkan ut, ett nyhetsbrev
med fokus på vårt senaste arbete
gentemot universitetet, kommunala och
nationella organ.

Har du något som du önskar att vi arbetar
mer med eller en fråga som du tycker
Consensus ska driva vidare? Hör av dig, du
hittar våra kontaktuppgifter till höger!

Campusbussen
Det är många studenter som
uppmärksammat oss på att Campusbussen
inte är fullt anpassad för MedFak-studenter.
Det är svårt att hinna till ronder på
morgonen, det tar lång till att alltid åka via
Campus Valla, det är svårt att hinna till tentor
som börjar 08.00 samt att bussen inte går
vid helgtentamen. En utökad tidtabell för
Campusbussen hade också kunnat bidra till
ökade möjligheter för studenter på
respektive Campus att engagera sig mer i
varandras student- och föreningsliv. Vi har
därför nu börjat efterfråga en ny förhandling
kring Campusbussen för att möjliggöra bättre
och jämlikare villkor för våra studenter. Efter
relativt svagt gehör kraftsamlar vi nu och
skapar underlag för att kunna driva frågan på
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ett hårdare och mer effektivt sätt under våren
för att möjliggöra en ordentlig förändring och
förbättring kring just Campusbussen!

Besök av utbildningsminister
Anna Ekström
Under april gästade Sveriges
utbildningsminister Linköpings Universitet
och vi fick möjlighet att tala med Anna avskilt
under hennes besök. Vi passade på att
berätta för Anna om vår upplevelse av
tentamensperioden i januari, detta då Anna
och regeringen gick ut med
rekommendationer att ha fler tentatillfällen
på lärosätena vilket dock av lärosätena
bedömdes oerhört kostsamt och
svårgenomfört. Detta skapade dock en
svårighet för oss i kårerna när regeringen
säger en sak och lärosätet en annan. Många
studenter under denna period var samtidigt
oroliga över hur pandemin påverkade deras
möjligheter att bli godkända och studera
vidare och vi resonerade med Anna hur man
skulle kunna göra annorlunda om det kom
en liknande situation igen. Utöver detta lyfte
vi också frågan om kostnader i samband
med VFU för studenter, frågan vi driver på
flera fronter under denna vår. Anna lyssnade
mycket noggrant på det vi hade att säga och
ska bära detta med sig in i framtida
diskussioner på nationell nivå. Hon bad oss
också om underlag kring frågan vilket vi nu
sammanställer för vårt framtida
påverkansarbete kring VFU frågan.

Vrinnevisjukhusets del i
Campus Norrköpings
utvecklingsplan
För studenter på Campus US är sjukhuset
en naturlig del av campusområdet där
närheten och samspelet dem emellan spelar
viktig roll för studenternas campus-anda.
Detsamma gäller dock inte för Campus
Norrköping och Vrinnevisjukhuset, något
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Tema: Staden växer
Under april månad fick vi också
möjligheten att träffa Muharrem Demirok,
ordförande för
samhällsbyggnadsnämnden i Linköping,
samt Thomas Lilja, VD för
studentbostäder, i ett temamöte med
namnet Staden växer. Muharrem och
Thomas fick här presentera deras tankar
och visioner om Linköping de kommande
åren där vi studenter fick göra viktiga
inspel kring vår upplevelse av de olika
aspekterna. Vi pratade också mycket om
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som framförallt beror på det geografiska
avståndet mellan dem. I dagsläget är i två
utbildningar på Medicinska Fakulteten helt
förlagda i Norrköping samt en stor grupp
regionaliserade läkarstudenter som dagligen
påverkas av denna geografiska begränsning.
För att möjliggöra för god kommunikation
och integration mellan platserna är det viktigt
att LiU att ser Campus Norrköping och
Vrinnevisjukhuset som en enhet. Under
våren har fastighetsavdelningen på LiU
startat igång ett arbete kring en
utvecklingsplan för Campus Norrköping där
Vrinnevisjukhuset har exkluderats med
argumentet att det inte fysiskt tillhör
“campusområdet”. Utvecklingsplaner
innehåller ofta både resurser och
ekonomiska medel och vi ställer oss därför
mycket kritiska till att behandla Campus
Norrköping och Vrinnevi som två separata
enheter i utvecklingsarbetet. Vi driver nu
frågan på flera fronter för att få
fastighetsavdelningen att tänka om kring
uppdelningen och möjliggöra att satsningar
och resurser även riktas mot
Vrinnevisjukhusets.

Utvärdering av undervisning
mellan regionaliserade orter
Sedan återgången till Campus har
läkarstudenter på de kliniska terminerna
uttryckt en missnöjdhet över det nya
föreläsningsupplägget. Redan inför
vårterminen kom orosignaler från studenter
på programmet som kände osäkerhet för hur
undervisningen i fortsättningen kommer att
bedrivas. Vi har tillsammans med Medicinska
föreningen kritiserat vårens hantering av
undervisning sedan återgången men har nu
haft en samlad dialog med
läkarprogrammets ledning om möjligheten
att utvärdera IKT-systemet på nytt innan
beslut om nedläggning fattas. Tillsammans
sammanställer vi nu en enkät för att
utvärdera upplevelser av denna termins

säkerhetsfrågor och hur vi tillsammans
kan samverka framöver när det gäller
säkerhet i våra bostadsområden. Utöver
detta pratade vi också mycket om effektiva
flyttkedjor och hur byggandet av fler små
villor i Linköping kommer leda till
frigörande av små och billiga lägenheter
för studenter. Thomas presenterade också
planerade byggnationer samt renoveringar
av studentbostäder framöver och
glädjande nog finns det flera nya projekt i
närheten av Campus US. Inte minst intill
den nya simhallen som byggs. Nu är det
viktigt att tänka smart och arbeta med
påverkan på nationell nivå för att kunna
hålla nere hyrorna så mycket som möjligt i
tider där både material och andra resurser
snabbt ökar i pris.

Träff med Kristina Edlund
Kristina Edlund är kommunalråd i
Linköpings Kommun, gruppledare för
Socialdemokraterna och därav
oppositionsledare inom Linköpings
kommunalpolitik. Vi bjöds under april
månad in till en Lunch med Kristina Edlund
där vi själva fick bestämma dagordningen.
Vi pratade mycket om studenternas hälsa
både innan samt efter pandemin och vad
vi nu ser för trender vad gäller mående,
stress och ensamhet bland studenter. Vi
lyfte också viktiga frågor såsom svårighet
för många program med VFU-platser inom
både kommunal, regional och privat sektor
och hur detta påverkar studenters
utbildningskvalitet. Vi pratade också om
säkerhetsfrågor i våra studentområden
samt Linköpings kommuns syn på
studenter som framtida medborgare.
Kristina har en bakgrund som
sjuksköterska och gjorde efter denna
lunch ett studiebesök på
Sjuksköterskeprogrammet vilket vi ser
mycket positivt på. Förhoppningsvis bär
Kristina nu med sig viktiga studentfrågor in



upplägg och målet är att i höst jämföra detta
med upplägget med föreläsare på plats. Har
du frågor eller kommentarer kring
IKT-undervisning, hör gärna av dig till
uu@consensus.liu.se.

i den kommande valrörelsen under
sommaren och hösten.
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