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Decentralisering  

Med start vårterminen 2019 har läkarutbildningen på Linköpings universitet decentraliserats. Från 

kurs/termin 6 och uppåt genomförs studierna på en av fyra studieorter; Linköping, Norrköping, 

Kalmar eller Jönköping. Då detta är ett långsiktigt genomförande är detta ett 3-årigt verksamhetsmål, 

beskrivet nedan.  

År 1 (Genomfört)  
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 (Genomfört) 
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 Medicinska Föreningen (MF) måste utvärderas för att 

se hur de har fungerat. IKT-systemet måste fortsätta arbetas på och lösningar behöver vara väl 

implementerande. Utreda möjligheterna om engagemang för decentraliserade studenter och aktivt 

engagera dem i kårens verksamhet.  

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.  
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Mål  
 

● Genomföra en undersökning bland läkarstudenter på decentraliseringscurriculumet för att 

utvärdera decentraliseringsprocessen. Undersökningen ska användas som grund för arbetet 

med att ta fram skriftlig dokumentation för Consensus arbete med decentralisering.  

● Besöka studieorterna en gång per termin. 

● Fortsatt övervaka IKT-systemet. 

● Främja studentinflytande inom utbildning och arbetsmiljö på studieorterna. 

 

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:  

Detta innebär att Consensus…  

● Ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med 

sektionerna. 

● Ständigt ska utvärdera och utveckla kontaktvägar och informationsflöden från och till 

studentpopulationen oavsett huvudstudieort. 

● Ständigt ska utveckla medlemmens möjlighet att påverka organisationen. 

● Ständigt ska utveckla det löpande arbetet med att förbättra utbildningskvaliteten vid 

Medicinska fakulteten. 

● 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.  

● Ska utveckla mervärdet av att vara kårmedlem.  
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Internationalisering 

Hösten 2018 startade det nya internationella kandidatprogrammet i Medicinsk Biologi med namnet 

Experimental and Industrial Biomedicine. Det innebar en ökad mängd internationella studenter som 

Consensus representerar. För att de internationella studenterna ska kunna tillgodogöra sig 

information om kårens arbete och ges möjlighet till att kunna påverka och engagera sig i kårens 

verksamhet ställer det andra krav på Consensus organisation än tidigare. Sedan tidigare är 

BioMed-sektionen, som är engelskspråkig, med som aktörer under mottagningen. Även 

utbytesstudenter är med som deltagare under mottagningen vilken har fungerat bra. Utöver 

mottagningen är det viktigt att Consensus fortsätter arbeta och utveckla det kontinuerliga arbete 

med att integrera internationella studenter och utbytesstudenter med de svenskspråkiga 

studenterna.  

Under verksamhetsåret 19/20 identifierades ett ökat behov av att internationalisera Consensus 

organisation. Det visades sig genom att det fanns ett behov av att ha utskottsmöten på engelska, att 

information i Consensus kanaler ges på både engelska och svenska, att styrdokument och övriga 

dokument samt hemsidan behöver finnas översatta till engelska, göra det enklare för internationella 

studenter att bli medlem med mera. Consensus behöver definiera hur kåren ska arbeta med 

internationalisering i framtiden och säkerställa hur arbetet ska införlivas, fullföljas och utvecklas inom 

organisationens ramar och regelverk. Det bör ske i samarbete med representanter från sektionerna. 

 

Mål  

● Översätta Consensus hemsida. 

● Arbeta fram en långsiktig och hållbar plan för att översätta alla relevanta dokument till 

engelska samt att skapa skriftlig dokumentation för hur det ska genomföras. 

● Arbeta fram skriftliga rutiner för hur Consensus ska arbeta med internationalisering och hur 

överlämning mellan verksamhetsår ska säkerställas. 

 

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. 

● Ständigt ska utvärdera, utveckla och upprätthålla samarbetet och relationerna med 

sektionerna. 

● Ständigt ska sträva efter att det ska vara så enkelt som möjligt att bli kårmedlem.  

● Ska utveckla rutiner för att ge alla aktiva en grundläggande kunskap om Consensus 

verksamhet. 

● Ska utveckla mervärdet av att vara kårmedlem. 
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Örat 

Kårhuset Örat upplevs som mer slitet och nedgånget än de övriga kårhusen. Framför allt plan 10 som 

innehåller stora salen, kök och toaletter. Med start sommaren 2020 kommer Region Östergötland 

dränera om och renovera källaren på Örat. En preliminär plan är att det ska bli fler förrådsutrymmen 

i källaren vilket skulle förbättra möjligheterna för förvaring för Consensus sektioner istället för 

sektionsskåpen under biblioteket på plan 7. För ett par år sedan beslutade Consensus fullmäktige att 

öka budgetposten för kontorshyran så att Consensus skulle kunna hyra det gamla DC-kontoret av 

Kårservice. Tanken var att sektionerna skulle kunna använda rummet till möten och annat men 

DC-kontoret används inte speciellt ofta. 

Consensus bedriver två verksamheter på Örat. Pub Örat som hålls cirka en gång i månaden och Café 

Örat som har öppet varje vardag. Pub Örat har god omsättning medan det går sämre för cafét. Det är 

svårt att tillsätta caféstyrelsen och caféjobbare vilket bidrar till en hög arbetsbelastning på 

caféstyrelsen men främst på caféchefen. Caféverksamheten behöver ses över för att skapa en hållbar 

situation. Förslag på vad som kan ses över är betallösning, prissättning för icke medlem vs. medlem 

och förmåner för caféstyrelsen och caféarbetere. 

 

Mål  

● Verka för att kårhus Örat prioriteras högre i renoveringscykeln för kårhusen. 

● Utred möjlighet till sektionsförråd i Örats källare. 

● Utred tillsammans med sektionerna om Consensus fortsatt ska hyra DC-kontoret och vad det 

ska användas till. 

● Utred möjligheterna till att byta ut Swish och kassasystem mot en bättre betalningslösning i 

cafét. 

● Skapa en handlingsplan för Café Örats framtida verksamhet. 

 

 

Genom att göra detta kommer vi närmare att uppfylla dessa punkter ur visionsdokumentet:  

Detta innebär att Consensus…  

● Ständigt ska utveckla påverkansarbetet på Kårservice Aktiebolag.  

● Ska utveckla mervärdet av att vara kårmedlem.  

● Ska utveckla de informella samarbeten som finns med samtliga kårhus, och stödja dem i att 

ge medlemmar och samtliga studenter en god studiesocial trivsel.  

● Ska sträva efter att kårens resurser alltid används där de gör störst nytta. 
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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. En enkät var planerad att genomföras till VT18 

med syftet att kartlägga den psykiska hälsan hos studenter på Medicinska fakulteten. Den 

genomfördes aldrig och under År 1 har det därför inte funnits underlag för att utreda vad som kan 

orsaka problemen. Enkäten genomfördes istället VT19 och därför kan en uppföljning och utredning 

först ske År 2. År 2 utvärderades enkätens utformning och berörda sektioner informeras om 

resultaten. Sektionerna har utifrån det arbetat med att motverka de problem som framkom i enkäten 

på respektive program. Sektionerna fick stöd av kåren vid behov. En handlingsplan för framtida 

arbete med psykisk hälsa skapades.  

 

År 1 (Genomfört)  
● Följa upp enkäten som genomfördes VT18. 

● Utreda vad som kan orsaka problemen.  
1

●  Anordna kvällar eller dagar med workshops och/eller föreläsningar för att främja den 

psykiska hälsan.  

År 2 (Genomfört) 
● Följa upp enkäten som genomfördes VT19. 

● Utreda vad som kan orsaka problemen. 

● En handlingsplan ska skapas med utredningen som grund.  

År 3 
● Sammanfattning och utvärdering av handlingsplanen. 

● Tydlig överlämning och grund att ta vid. 

 

 

 

 

 

 

1 Då ingen enkät genomfördes VT18 var det fokus under år 1 
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Mål 
● I slutet av verksamhetsåret utvärdera och revidera handlingsplanen. 

● Överlämna handlingsplanen till nästa styrelse. 

 

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

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.  

 


