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ÄNTLIGEN!
Med det fina vårvädret som varit på
sistone passar det sig bra med ett lika
soligt Månadens Påverkan! Mycket har
hänt sedan sist, men vi har försökt att
sammanfatta de viktigaste och största
projekten vi arbetat med på senaste.

Utöver detta så söker Consensus ny
styrelse för 23/24! Om du är intresserad av
en post, hör av dig till
fumordf@consensus.liu.se!

VILL DU VARA MED OCH PÅVERKA?
Om du är intresserad av att ha inflytande på
ditt program och på Consensus arbete så
uppmanar vi dig till att söka en post i din
sektion! De allra flesta sektioner rekryterar för
närvarande nästa års styrelse, så ta din chans!
Detta är din chans att bli en del av något
större.

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!

Månadens påverkan är Consensus
sätt att ge er studenter höge insyn i

vårt påverkansarbete. Fler
månadens påverkan hittar du på:

https://www.consensus.liu.se/aktu
ellt/manadens-paverkan

Glöm inte att bli medlemmar i
Consensus här:

medlem.consensus.liu.se

https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://www.consensus.liu.se/aktuellt/manadens-paverkan
https://medlem.consensus.liu.se/


ChatGPT
Gemensamt för alla fakulteter vid LiU är

diskussionerna kring det nyaste uppsvinget av

digitala resurser, nämligen ChatGPT.

Diskussionerna rör i huvudsak utbildningarnas

förhållningssätt samt hur examinationer

påverkas av AI. Consensus deltar i dessa

diskussioner och lyfter hur studenterna

påverkas av detta samt vad studenter behöver

veta om AI inför framtida yrken.

Forskningsanknuten utbildning
De senaste två månaderna har fakulteten och

Consensus arbetat flitigt kring en

MedFak-gemensam förklaring och syn på vad

forskningsanknuten utbildning innebär och

vilka möjligheter för forskning studenterna bör

erbjudas under studierna. Arbetet syftar till att

tydliggöra och stärka utbildningarnas

forskningsanknytning, samt uppmärksamma

studenter på forskningsmöjligheterna inom

respektive utbildningsområde.

Utbildningsnämndens internat
I början av februari deltog Consensus med tre

representanter i Utbildningsnämndens internat

för MedFak. Under internatet träffades bland

annat alla programansvariga och fakulteten för

att diskutera gemensamma frågor som bland

annat Lika Villkor och Internationalisering.

Consensus anordnade en diskussionspunkt

angående utsatthet inom akademin vilket

genererade många tankar från alla deltagande.

Kontakta oss:

KÅRORDFÖRANDE
Lydia Toft

ko@consensus.liu.se
0733-44 98 30

VICE KÅRORDFÖRANDE
Clara Karlsson Brefält
vko@consensus.liu.se

073-962 55 52

UTBILDNINGSUTVECKLARE
Alva Amrén

uu@consensus.liu.se
073-940 55 20

STUDIESOCIALT ANSVARIG MOTTAGNING
Mikaela Alexanderson
sa@consensus.liu.se

073-940 55 21

STUDIESOCIALT ANSVARIG ARBETSMILJÖ
Sofia Luong

camo@consensus.liu.se
073-981 50 25

MEDLEMS- OCH
STUDENTREPRESENTANTSANSVARIG

Lisa Harrysson
msa@consensus.liu.se

073-940 55 52
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Introduktion av Programansvarig
Efter höstens Studentledningsråd beslutades

det att det var varje fakultets uppgift att

kartlägga möjligheten för

studentrepresentation vid ny- och omval av

programansvarig. Vid MedFak inleds därför ett

arbete redan under våren som ska leda till ett

tätare och starkare samarbete mellan

programansvarig och aktuell sektion. Detta är

ett steg i rätt riktning, och Consensus kommer

fortsatt arbeta för större involvering i beslutet.

Internationalisering
Under 2022 påbörjade kårerna gemensamt en

handlingsplan för internationalisering för

Linköpings Universitet och innefattar fyra

målområden. Handlingsplanen har nu varit hos

rektor och landat tillbaka hos kårerna innan den

kan slutföras. Internt för Consensus fortgår

arbetet med internationalisering inom

Consensus organisation. Consensus har fört

diskussioner inom styrelsen, i FUM, med andra

studentkårer i Sverige samt tillsammans med

BioMed som även kommer att fortsätta under

mars. Detta i syfte att kartlägga önskemål och

möjligheter och kommer under våren

presentera ytterligare en handlingsplan för

intern internationalisering.

CARMA 2023
Den 16 februari intog cirka 30 utställare från

hela sydöstra sjukvårdsregionen Växthuset för

Consensus årliga arbetsmarknadsmässa.

Arbetsgivare kom från både region och

kommun för att möta studenter. Utställarna har

givit mycket beröm för evenemanget och vi

hoppas att ni studenter uppskattade

möjligheten att få träffa potentiella

arbetsgivare lika mycket!

SFS Medlemsmöte
Delar av Consensus SFS-delegation har

deltagit i SFS medlemsmöte i Stockholm.

Vid detta medlemsmöte diskuterades

huvudsakligen ämnen som kan vara

objekt för kommande propositioner och

motioner som ska behandlas vid

SFS-FUM som sker i maj. Under mötet

diskuterades även SFS budget och vad

medlemskårerna önskar att se att

styrelsen arbetar med kommande år.

Mottagning VT23
Mottagningen VT23 är avslutad och

precis som höstens mottagning är detta

den första fullskaliga mottagningen för

studenterna som börjar på vårterminen

sedan pandemins start VT20. Consensus

har varit runt och träffat de nya

studenterna på både campusvandringar,

Nollolympiaden och på vår egen

arrangerade Nollephest. Precis som

mycket annat har denna nystart gett

mycket glädje och en hel del lärdomar

som vi kan ta med oss i det fortsatta

arbetet. Utvärderingsenkäter kommer

skickas ut inom en snar framtid.




