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Välkomna tillbaka till campus!
Vi i styrelsen hoppas att ni har fått en härlig
start på hösten. Det börjar närma sig slutet
av månaden och därmed även terminens
första Månadens Påverkan, Consensus egna
nyhetsbrev där vi ger er insikt i vårt arbete
gentemot programmen och universitetet. I
slutet av varje månad kommer vi därför mejla
ut vad vi arbetat med under månaden. För oss
är det viktigt att ni medlemmar ser vad vi
arbetar med!

Utan er medlemmar har vi mindre resurser att
genomföra vårt arbete.

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/aktue
llt/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/


Omvärldsläget
I samband med kriget i Ukraina tillsattes en

liten grupp för att kontinuerligt ha

avstämningar gällande omvärldsläget. I denna

grupp sitter Säkerhetschef, IT-direktör,

Internationaliseringsdirektör,

Studieadministrativ direktör,

kommunikationsdirektör och

Universitetsdirektör. LiU har en

kontinuitetshantering och det nyligen

inträffade sabotaget mot Nordstream samt

övriga omvärldshändelser kommer fortsätta

bevakas av denna grupp.

Doktorandombud
På Linköpings universitet finns idag cirka 1200
doktorander. Detta gör Linköpings universitet
till ett av de största lärosätena i Sverige, men
också till en av de få lärosäten som fattats ett
doktorandombud. Frågan om att tillsätta ett
doktorandombud har drivits av
studentkårerna, i samråd med
doktorandsektionerna, sedan 2015 då det
först lyftes till LiU. De tre studentkårerna vid
Linköpings universitet skrev i början av
sommaren på ett gemensamt avtal med första
doktorandombudet vid Linköpings
universitets. Doktorandombudet kommer
således att arbeta för doktorander oberoende
av fakultetstillhörighet. Rina Blomberg finns
sedan den första september på plats och
kommer att arbeta med enskilda
doktorandärenden liksom forskningsrelaterade
frågor. Rinas kotor finner ni på Kårallen och för
kontakt når ni henne på do@lust.liu.se.

Arbete med tentamen på
sjuksköterskeprogrammet
Under tidig höst har många studenter på

sjuksköterskeprogrammet uttryckt ett
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kollektivt missnöje över anatomitentan i

termin 1. Consensus arbetar nu tillsammans

med sektionerna, programledningen och

fakulteten med att se över tentamen och

eventuella förbättringsområden. Arbetet förs

genom dialoger med berörda parter och

kommer fortgå med uppföljningar under

hösten.

Stöd vid underkänd tentamen
Visste du att du som student har rätt till stöd

efter två underkända tentamen? Stödet finns

att få på samtliga program på Medicinska

Fakulteten och är individbaserat. För att få

tillgång till stödet kontaktar du

programansvarig på ditt program, alternativt

studievägledare för att få stöttning i din

studiesituation.

Återblick till vårterminen - Fokus
VFU
Under förra verksamhetsåret hände mycket
spännande och det startades upp projekt på
lokal såväl som nationell nivå. Ett hett ämne
som diskuteras flitigt är VFU-kostnader för
studenter som har placering på annan ort än
huvudstudieorten. Consensus genomförde en
granskning på Medicinska Fakulteten som
mynnade ut i en rapport som du kan läsa HÄR.
Frågan lyftes sedan till Sveriges Förenade
Studentkårer (SFS), som i sin tur sitter
representerade i flera nationella organ. SFS
har också direkt kontakt med både ministrar
och riksdagspolitiker.

Frågan om VFU-kostnader som ni studenter
lyfte till oss i Consensus har alltså på mindre
än ett år gått från att vara en lokal och
programspecifik fråga till att hamna på högsta
nationella nivå!

Framtidsträffen
Den 28/9 gick första upplagan av
Framtidsträffen av stapeln.
Framtidsträffen är ett evenemang där

näringslivsengagerade studenter från alla

tre studentkårer vid Linköpings

Universitet och deras sektioner har

möjlighet att träffa näringslivstoppar

som verkar inom ett brett spektrum av

sektorer i Norrköping och Linköping.

Evenemanget anordnas av Norrköpings

och Linköpings kommun tillsammans

med näringslivsansvariga från

Consensus, LinTek och StuFF med syfte

att möjliggöra för studenterna att knyta

kontakter inom näringslivet inom den

sektor som man studerar. Många

erfarenhetsutbyten skedde åt båda håll

och är en bra grund för

näringslivsansvariga inför det fortsatta

verksamhetsåret och alla de studenter

som kämpar med anordnandet av

kommande arbetsmarknadsmässor.

Samtidigt har näringslivet fått inspiration

från deras framtida kollegor till att

fortsätta utvecklas och förstå vad de

kommer behöva för att hänga med in i

framtiden. Evenemanget var mycket

lyckat och både studenter och

näringslivstoppar ville gärna återse

eventet nästa år!

https://www.consensus.liu.se/images/Granskning_av_kostnader_f%C3%B6r_VFU.pdf


Campusbussen
Förra året uppmärksammades flera brister
med Campusbussen, där tiderna gör det svårt
att hinna till ronder på morgonen liksom att
svårighet att hinna till tentamen då de börjar
8.00.
Därför efterfrågades en ny förhandling kring

Campusbussen för att möjliggöra bättre och

jämlikare villkor för våra studenter.  Johan

Cederlund ansvar nu för frågan i samarbete

med CAMO från respektive kår. Arbetet med

att ta fram förbättringar som är genomförbara

och gynnsamma för studenterna kommer

fortlöpa under höstterminen och kommer

sedan att rapporteras till kårerna under

studentledningsrådet i december.


