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Consensus – Medicinska Fakultetens studentkår 

Consensus verksamhetsplan 2017-2018 

 

Inledning 

Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av styrdokumenten som styr verksamheten i 

Consensus. Det är Consensus visionsdokument som ligger till grund för verksamhetsplanen och varje 

punkt i verksamhetsplanen syftar till att komma närmare att uppfylla en eller flera punkter ur 

visionsdokumentet. Det är kårstyrelsens uppgift att i början av verksamhetsåret konkretisera varje 

mål i verksamhetsplanen och bestämma, planera och genomföra aktiviteter för att uppnå målen.  
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Studentinflytande och transparens 

Ett återkommande problem genom åren är att många studenter inte ser vad Consensus gör, eller vet 

vilka funktioner Consensus fyller. Att studenter inte vet vad kåren gör kan vara en anledning till att 

inte vara medlem. Sociala medier är ett effektivt sätt att nå fram till en stor del av 

studentpopulationen. Genom att regelbundet uppdatera sociala medier om vad Consensus gör och 

arbetar med blir kåren mer transparent och studenterna får en större inblick i kårens arbete och 

verksamhet. En mer transparent kår kan öka antalet medlemmar och i sin tur resultera i en starkare 

kår och större studentinflytande.  

Det är inte bara på sociala medier som Consensus behöver synas, utan även i olika sammanhang på 

campus. Genom att Consensus deltar på sektionsmöten ger det medlemmarna chansen att ställa 

frågor, Consensus kan själv informera sektionen utan att gå genom utskott och det kan dessutom 

stärka relationen samt minska avståndet mellan kåren och sektionerna.  

En annan viktig aspekt vad gäller studentinflytande är starka sektioner. Genom att erbjuda 

utbildningar till sektionernas olika poster, kursrepresentanter och andra studentrepresentanter kan 

studenterna få verktyg att utveckla sina sektioner samt vara en stor påverkan i frågor som rör det 

specifika programmet, Medicinska fakulteten eller Linköpings universitet. 

Mål 
• Ha minst 1000 följare på Instagram och 2500 följare på Facebook 

• Ha minst till 1250 medlemmar 

• Delta på 1 sektionsmöte/program och termin  

• Hålla 1 utbildning/termin för studentrepresentanter, kursrepresentanter samt olika 

sektionsposter.  

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

Detta innebär att Consensus… 

• tydligt ska förmedla betydelsen, för såväl individen som för organisationen Consensus, av 

medlemskap i studentkåren  

• ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med 

sektionerna. 

• ska utveckla rutiner för att ge alla aktiva en grundläggande kunskap om Consensus 

verksamhet   
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Decentraliseringen 

Med start vårterminen 2019 kommer Linköpings universitet att decentralisera läkarutbildningen. 

Läkarstudenter kommer från och med termin 6 genomföra sina studier på en av fyra 

huvudstudieorter. Orterna de kommer att fortsätta sin utbildning på är Jönköping, Kalmar, Linköping 

eller Norrköping. 

Under planeringen av decentraliseringen är det viktigt att studenterna är delaktiga, både med att få 

information, men att de också får vara med och påverka. Därför är det viktigt med kommunikation 

mellan Consensus och Medicinska Föreningen samt mellan studenter och program- och 

fakultetsledningen.  

För att Consensus ska kunna representera studenterna samt bevaka arbetsmiljö och utbildning på 

samtliga orter måste det finnas en tydlig organisation över hur detta ska ske. Det är även viktigt att 

det finns ett brett utbud av studiesociala aktiviteter tillgängliga. 

Mål 

• Ha minst 3 möten/termin om decentraliseringen tillsammans med Medicinska Föreningen, 

program- och fakultetsledning 

• Ha en färdig struktur för hur bevakning av utbildning och arbetsmiljö ska ske på de olika 

orterna 

• Ha färdiga avtal med studentkårerna i Jönköping och Kalmar om studiesociala frågor  

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

Detta innebär att Consensus… 

• ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till 

studentpopulationen oavsett huvudstudieort. 

• 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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Hemsidan 

Consensus hemsida har med åren blivit mer och mer svårhanterlig på grund av att personer med 

varierande kunskap har gjort olika sorters lösningar när en funktion ska läggas till eller ändras på. 

Detta gör att det i dagsläget kan vara svårt att göra vissa saker på hemsidan om man inte har mycket 

kunskap i kodning. För att hemsidan ska bli smidig att jobba med krävs en större renovering eller att 

en ny hemsida byggs. Eftersom Consensus hemsida i nuläget nästan överskrider gränsen på använt 

utrymme skulle en ny hemsida vara mer praktiskt.  

En ytterligare aspekt är att webbhotellet som Consensus hemsida ligger på inte längre är aktivt och 

därför sker inget utvecklingsarbete på webbhotellet. Troligtvis kommer avtalet sägas upp inför 2018.  

En ny hemsida skulle leda till att både administratörer och besökare möts av en mer lätthanterlig och 

tillgänglig hemsida. Det blir lättare för Consensus att nå ut med relevant information, och studenter 

och andra kan hitta information som de söker.  

Mål 
• Lansera en ny hemsida 

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

Detta innebär att Consensus… 

• ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till 

studentpopulationen oavsett huvudstudieort 
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MedFak Games 

Under verksamhetsåret 16/17 föddes, i det studiesociala utskottet, idén om en tävling mellan 

sektionerna på Medicinska fakulteten. De tävlingar som har genomförts har uppskattats av 

deltagande studenter, men eventet i helhet behöver utvecklas för att inkludera fler studenter och ge 

en ännu större sammanbringande funktion för Medicinska fakultetens studenter. Deltävlingarna är 

öppna för medlemmar från båda våra campus och ökar medvetenheten och sammanhållningen 

mellan studenter i Linköping och Norrköping.   

Mål 
• Genomföra minst fyra deltävlingar varav en deltävling hålls i Norrköping 

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

Detta innebär att Consensus… 

• ska genomföra och utveckla några traditionsenliga större event, till förmån och glädje för 

sina medlemmar samt övriga studenter oavsett ekonomiska och fysiska förutsättningar. 

• 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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Psykosocial arbetsmiljö 

Enligt Studentundersökningen 2015 är stress den faktor som i störst utsträckning påverkar studierna 

negativt. I Consensus arbetsmiljöenkät som skickades ut höstterminen 2016 uppgav 89 procent av de 

svarande att de upplever stress eller att de gjort det under aktuell termin. Resultatet från dessa 

undersökningar visar på att den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig för att studenterna skall 

uppnå de resultat de önskar och samtidigt ha ett gott mående. Därför är det väldigt viktigt att 

Consensus tar till vara på den data som finns och fokuserar sitt arbete mot att förbättra situationen 

för studenterna i syfte att minska stressnivån hos studentpopulationen. 

Det är av stor vikt att arbetet hela tiden utvärderas och utvecklas och därför måste aktuellt läge 

undersökas med jämna mellanrum. Ett sätt att genomföra detta är att skicka ut en enkät till 

studenter. Genom detta kommer Consensus få ett större underlag för att kunna utveckla arbetet 

med att förbättra den psykosociala miljön.  

För att lyfta frågan och för att Consensus ska jobba mer proaktivt med psykosocial arbetsmiljö ska 

Consensus under verksamhetsåret anordna aktiviteter, såsom workshops eller föreläsningar.  

Mål 
• Skicka ut en enkät gällande den psykosociala arbetsmiljön en gång per termin 

• Genomföra två aktiviteter per termin för att främja den psykosociala arbetsmiljön/hälsan 

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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Fokus: Student 

Tillsammans med de andra kårerna vid Linköpings universitet, StuFF och LinTek, har Consensus under 

vårterminen 2017 lanserat en kampanj med frågor att driva mot universitetet, kommun, region samt 

övriga samhället. Kampanjen heter Fokus: Student och tar upp frågor om bostäder, transport, 

utbildningskvalitet samt VFU-kostnader. Tillsammans kommer Consensus, LinTek och StuFF att 

arbeta för att närma sig de mål som finns i Fokus: Student. 

En punkt i Fokus: Student är frågan om VFU-kostnader vilket är något som berör majoriteten av 

studenterna vid Medicinska fakulteten. I nuläget finns ingen tydlig bild av hur stora kostnader det 

faktiskt rör sig om så samtidigt som ett arbete pågår för att minska kostnaderna behövs det en 

kartläggning över hur det ser ut för studenterna vid Medicinska fakulteten.  

Mål 

• Genomföra 2 aktiviteter/område som syftar att uppfylla målen. 

• Göra en utredning hur det ser ut på Medicinska fakulteten med VFU-kostnader för studenter.  

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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Campusbuss till Vrinnevisjukhuset 

Flertalet av sektionerna studerar utbildningar där man inte sällan måste pendla till orter både inom 

och utanför Region Östergötland. För många studenter är det inte bara tidskrävande, utan även 

kostsamt. Något som skulle underlätta pendlingen till Vrinnevisjukhuset (ViN) är om det där skulle 

finnas en hållplats för Campusbussen. Även anställda inom Region Östergötland skulle kunna 

uppskatta en sådan hållplats, därför kan även andra aktörer än universitetet vara intresserade att 

medverka i Campusbussen. För att se över vilka behov och möjligheter som finns att ha en hållplats 

vid ViN utan att belasta universitetets ekonomi ytterligare behöver en utredning göras. 

Mål 

• Utreda behovet, möjligheterna och konsekvenserna av en hållplats vid Vrinnevisjukhuset för 

Campusbussen.  

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 studenters förutsättningar att 

genomföra studier vid Medicinska fakulteten. 

 


