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Inledning
Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av styrdokumenten som styr verksamheten i
Consensus. Consensus visionsdokument ligger till grund för verksamhetsplanen och varje punkt i
verksamhetsplanen syftar till att komma närmare uppfyllandet av en eller flera punkter i
visionsdokumentet. Det är kårstyrelsens uppgift att i början av verksamhetsåret konkretisera varje
mål i verksamhetsplanen samt att bestämma, planera och genomföra aktiviteter för att uppnå
målen.
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1. Transparens
Transparens där studenter vet vad kåren gör är en återkommande punkt som måste belysas för att
kunna förbättras och utvecklas. Transparens kan också göra att benägenheten att bli kårmedlem ökar
och samt att kårens förtroende bland studenterna ökar, vilket stärker kåren och ger större
studentinflytande. För detta måste sociala medier uppdateras kontinuerligt för att visa vad som
händer ”en vanlig dag” med ökat fokus på instagram stories. Consensus nya hemsida gör att
information från styrelsen lättare kan spridas, studentrepresentanter kan rekryteras, sektionerna kan
få egna flikar osv. Det är viktigt att kunna hitta Consensus hemsida från LiU:s hemsida och vid
relaterade sökningar på Google. Styrelsen måste även synas mer bland studenterna och inte endast
sitta “osynliga” på kontoret. En åtgärd för detta är att styrelsemedlemmar kan sitta och arbeta på
andra ställen på campus än kontoret tillsammans med en roll-up där det står “Stör oss gärna!”, vilket
kan göra att studenter blir nyfikna och lättare kan komma och prata med styrelsen. För att lättare
sprida ordet bland studenterna om vad som händer kan en TV på Örat ha rullande slides med info,
lediga studentrepresentant, dagar i kalendern etc. Det första intrycket är väldigt viktigt och därför
ligger fokus även på att ge powerpoint-presentationen som används då styrelsen under
mottagningen presenterar kårens verksamhet för de nyantagna studenterna ett mer enhetligt och
förbättrat innehåll.

Mål
●
●
●
●
●

Ökad användning av instagram stories för att förbättra den kontinuerliga uppdateringen av
sociala medier.
Lägga upp månadsbrev om styrelsens arbete på hemsidan.
Skaffa en roll-up och variera arbetsplats till andra ställen av campus än kontoret.
Se över möjligheterna att ha en TV på Örat.
Utveckla en enhetlig powerpoint-presentation som visas för alla nyantagna studenter på
T1/K1.

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:
Detta innebär att Consensus…
●
●
●

ständigt ska utveckla medlemmens möjlighet att påverka organisationen.
tydligt ska förmedla betydelsen, för såväl individen som för organisationen Consensus, av
medlemskap i studentkåren.
ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till
studentpopulationen oavsett huvudstudieort.
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2. Decentralisering
Med start vårterminen 2019 kommer läkarutbildningen på Linköpings universitet att decentraliseras.
Från termin 6 och uppåt kommer studierna genomföras på en av fyra studieorter; Linköping,
Norrköping, Kalmar eller Jönköping. Processen har fortlöpt under hela verksamhetsåret 17/18 men
är inte klar utan kommer att fortsätta. Då detta är ett långsiktigt genomförande kommer detta vara
ett 3-årigt verksamhetsmål som beskrivs nedan.

År 1
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. IKT-lösningar 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 Consensus och Medicinska Föreningen (MF) måste
utvärderas för att se hur de har fungerat. IKT-lösningar måste vara väl implementerade så att även
andra program som har utbildningsmoment på flera campus kan dra nytta av det.

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.

Mål
●
●
●
●

Kontinuerliga möten med Medicinska Föreningen (MF), program- och fakultetsledning, ca 1
gång i månaden.
1 möte/termin med Kalmars och Jönköpings studentkårer.
Uppdatera och utveckla informationen på LISAM.
Besöka alla studieorter i början av VT19.
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Vara drivande i framtagandet av IKT-lösningar.

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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Internationalisering av Medicinsk Biologi
Programmet Medicinsk Biologi (MedBi) ska internationaliseras med start HT18 och helt övergå till
engelska som språk. I första hand måste Consensus fokusera på integrationen mellan svenska och
engelska studenter samt integration mellan programmen på medicinska fakulteten. Härigenom blir
mottagningen samt att översätta styrdokument oerhört viktigt. Det är även viktigt att ta hänsyn till
de studenter som redan går på programmet, så att de inbegrips i denna förändring. Tät
kommunikation mellan Consensus och MedBi-sektionen samt mellan studenter och programledning
är också central.

Mål
●
●
●

Inkludera engelskspråkiga studenter under mottagningen.
Översätta styrdokument (m.h.a. LiU) enligt prioriteringsordning.
Kontinuerliga möten med MedBi-sektionen och programledningen.

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionen
Detta innebär att Consensus…
●
●
●

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.
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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Studentrepresentanter
Studentrepresentation är extremt viktigt och säkerställer att studenternas röst blir hörd och att inga
beslut tas utan att studenterna har fått ge sin input på beslutet. I nuläget sitter styrelsen på de flesta
studentrepresentantplatser, vilket är väldigt tidskrävande. Därför måste en kartläggning göras över
vilka platser som finns, vad de innebär och därigenom fokusera på att rekrytera representanter till
fungerande grupper.
Marknadsföring av studentrepresentantplatserna kan ske via nya den hemsidan liknande en
platsbank, på luncher med roll-ups och via powerpoint-presentationen under mottagningen. För att
få studenter som är genuint intresserade av att sitta på en viss studentrepresentantplats samt
minska antalet personer som behöver rekryteras och utbildas kan fokusområden skapas genom att
slå ihop grupper/platser.
Antalet studentrepresentantplatser ökar hela tiden i omfattning vilket gör det problematiskt att
rekrytera personer som kan sitta på platserna. Det är viktigt att uppmärksamma detta på fakultetsoch universitetsnivå samt belysa vilken struktur de har vid skapandet av ny grupp.
Domfil
Domfil är en av sektionerna under Consensus som har arbetat väldigt självständigt och skött
majoriteten av doktorandfrågorna samt tillsättande av doktorander till studentrepresentantplatser.
Det blir svårare och svårare att få doktorander att engagera sig. Consensus måste därför aktivt arbeta
för att bibehålla Domfil och optimera doktoranders möjlighet till engagemang - både i Domfils
styrelse och som studentrepresentanter. Arbetet måste fortsätta genom kontakt med både Domfil,
institutioner, fakultets- och universitetledning och systerkårerna för gemensam och förbättrad
information samt tydligare struktur över var ansvaret ligger. Marknadsföringen av
studentrepresentantplatser ska initieras redan när nyantagna doktorander börjar sin doktorandtjänst
genom att informera om vad Domfil är och förtydliga vem som får tillhöra Domfil. Vidare
marknadsföringen innebära att ha flyers samt att Domfil får en egen flik på hemsidan som de
självständigt kan uppdatera.

Mål
●
●
●
●
●

Kartlägga vilka studentrepresentantplatser som finns och vad de innebär.
Rekrytera studenter utanför kårstyrelsen till studentrepresentantplatser.
Uppmärksamma problematiken med antalet studentrepresentantplatser för ledning och
universitet.
Kontinuerliga möten med Domfil, institutioner, fakultets- och universitetsledning och
systerkårerna.
Ta fram flyers för ökad marknadsföring av studentrepresentantplatser.

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionen
Detta innebär att Consensus…
●

ska utveckla rutiner för att ge alla aktiva en grundläggande kunskap om Consensus
verksamhet.
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ska sträva efter att kårens resurser alltid används där de gör störst nytta.
ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med
sektionerna.

Fokus:Student
Under vårterminen 2017 lanserades kampanjen Fokus:Student tillsammans med LinTek och StuFF
med frågor om bostäder, transport, utbildningskvalitet samt VFU-kostnader för studenter. Dessa
frågor är en bra plattform där kårerna tillsammans samarbetar för att påverka makthavarna i
framförallt Östergötland. Förra året var fokus VFU-kostnader och resekostnader via Östgötatrafiken.
Arbetet ska fortsätta med att driva vidare VFU-kostnaderna och försöka minska dem. Fokus kommer
även ligga på bostäder. Norrköping har gjort en drastisk förändring genom att gå från bostadsgaranti
till stor bostadsbrist. Både Linköping och Norrköping är idag gul-listade på bostadsrapporten som SFS
har tagit fram. I båda städer kommer det byggas nytt framåt och där är det viktigt att påverka. Då
detta är ett långsiktigt genomförande kommer detta vara ett 3-årigt verksamhetsmål.

Mål
●
●

Driva vidare VFU-kostnader mot fakultet- och universitetsledning.
Diskussion med Linköpings och Norrköpings kommun om bostäder.

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionen
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.
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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. Under VT18 genomfördes en enkät för att
kartlägga den psykiska hälsan hos studenter på Medicinska fakulteten. Denna måste följas upp och
därigenom förbättra underlaget med att utreda vad som kan orsaka problemen. För att belysa
problemet ska Consensus jobba proaktivt och under verksamhetsåret anordna kvällar eller dagar
med workshops och/eller föreläsningar.
Samtidigt ligger förslag från SFS att välja psykisk hälsa som en fokusfråga vilket skulle innebära att
man jobbar både nationellt och lokalt. Då detta är ett långsiktigt genomförande kommer detta vara
ett 3-årigt verksamhetsmål som beskrivs nedan.

År 1
●
●
●

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

År 2
●

En handlingsplan ska skapas med utredningen som grund.

År 3
●
●

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

Mål
●
●

Kartlägga studenters psykiska hälsa och riskfaktorer
Skapa en handlingsplan för att fortsätta och utveckla arbetet med studenters psykiska hälsa.

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionen
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.
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