
 
 

Consensus Kontakt Besöks/Postadress 

Medicinska Fakultetens studentkår styrelsen@consensus.liu.se Kårhuset Örat, US ingång 73 

Org. 822003-1564 www.consensus.liu.se 581 85 Linköping 

 

 

VERKSAMHETSPLAN 

 

 

Verksamhetsåret 2016-2017 

Antagen: 2016-03-17 

 

  



1 
 

 

Consensus – Medicinska Fakultetens studentkår 

Verksamhetsplan 2016-2017 

 

Inledning 

Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 15/16 anser bör arbetas 

med och frågor som ledamöterna i FUM tycker är viktigast.  

Verksamhetsplanen är indelad i verksamhetsområdena: Organisation, Information och medlems-

rekrytering, Utbildning, Arbetsmiljö, Studiesocialt, Samverkan och samarbete, Internationellt. 

Varje verksamhetsområde har i sin tur prioriterade mål som Consensus skall arbeta med under 

verksamhetsåret. Arbetet med de prioriterade målen sker i samspel med det löpande arbetet som 

regleras i arbetsordningar och stadgar.  

I år finns det även ett övergripande mål som passar in under alla delar i verksamhetsplanen och ska 

därför genomsyra hela Consensus verksamhet.  
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Övergripande mål 

Att synliggöra och förbättra samarbetet mellan sektionerna och kåren 

Consensus viktigaste uppgift är att se till att utbildningen för varje student blir den allra bästa. Utöver 

det är det viktigt att studenten erbjuds ett roligt studentliv vid sidan om studierna samt vet om sina 

möjligheter på arbetsmarknaden efter studietiden. Sektionerna är en viktig del i alla 

verksamhetsområden som Consensus har, därför krävs det ett bra samarbete mellan kåren och 

sektionerna i alla dessa frågor.   

För många studenter är det svårt att skilja vad sektionerna respektive kåren har för roller och på 

vilket sätt de hör ihop. Det kan även vara svårt för aktiva att veta vilka frågor som ska drivas på 

sektionsnivå respektive kårnivå. Att synliggöra och tydliggöra det samarbete som finns mellan kåren 

och sektionerna kommer medföra en förbättring för alla delar i Consensus verksamhet, både för 

kåren och sektionerna.  

Eftersom detta mål passar in under flera/alla verksamhetsområden blev detta ett övergripande mål 

som ska genomsyra hela Consensus verksamhet.  
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Organisation 

Under hösten 2015 valdes dåvarande Caféchef som handläggare i Consensus. Även stadgar och 

arbetsordningar ändrades så att Caféchefen i fortsättningen kommer att väljas av Consensus 

fullmäktige under vårvalet. Anledningen till dessa omstruktureringar är ett ökat behov av kontakt 

mellan caféets delar och Consensus centrala organisation. Detta behov fanns redan innan 

kommunens dagliga verksamhet upphörde i caféet. När dagligverksamheten försvann ledde det till 

att Cafégruppen och framförallt Caféchefen fick ökat ansvar för driften av caféet och behovet av en 

tydligare organisation kring Café Örat var påtagligt.  Omorganiseringar som sker behöver alltid tid för 

att befästas samtidigt som de kan behöva utvecklas ännu mer, därför krävs kontinuerlig utvärdering 

av de förändringar som har skett.  

Consensus visionsdokument antogs av fullmäktige 2013-10-28 och har sen dess inte varit uppe i FUM 

för revidering. I dokumentets inledning står det att dokumentet kan vara användbart under den 

kommande femårsperioden. Sedan dess har det dock bara gått drygt tre år. När styrelsen 15/16 läste 

och diskuterade visionsdokumentet tyckte vi att vissa delar var i behov av en uppdatering, dock fanns 

inte tiden för detta under verksamhetsåret 15/16.  

Eftersom Consensus har sitt primära kontor i Linköping samt att många av mötena med universitetet 

är förlagda här, tillbringas mycket av styrelsens tid i Linköping. Det är dock önskvärt att Consensus 

centralt engagerade även finns närvarande i Norrköping för att underlätta kontakten mellan kåren, 

sektionerna och medlemmarna i Norrköping. För att kunna bevara en bra utbildnings- och 

arbetsmiljöbevakning där sektionerna spelar en viktig roll krävs det engagerade i sektionerna. I 

Norrköpingssektionerna finns en tradition att engagera sig i andra, mer studiesociala delar, av 

sektionen framför att vara ledamot i sektionsstyrelsen.  

Mål Organisation 
- Att kontinuerligt utvärdera den organisatoriska förändringen av Café Örat 

- Att revidera Consensus visionsdokument 

- Att utöka Consensus centralt engagerades närvaro i Norrköping 

- Att verka för ökat sektionsengagemang i Norrköping 
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Information och medlemsrekrytering 

Ett problem som är återkommande är att många studenter inte vet vad Consensus är och vad 

studentkåren har för uppgift. Det kan vara en anledning till att man gör ett omedvetet eller medvetet 

val att inte vara medlem i kåren. Ett tillgängligt och användbart material kan öka förståelsen för vad 

Consensus har för verksamhet som förhoppningsvis kan bidra till en smidigare medlemsrekrytering 

med ökat medlemsantal till följd.  

Det medlemshanteringssystem som Consensus använder är ett gemensamt system för alla kårer vid 

Linköpings universitet och som förvaltas och utvecklas av LiU IT. För att underlätta för alla som vill bli 

samt är och vill fortsätta vara medlemmar i Consensus krävs ett lättförståeligt och enkelt sätt att 

registrera och betala sitt medlemskap.  

Dagens studenter spenderar mycket tid på sociala medier, vilket gör det till en bra arena att 

informera om kårens fortgående arbete. På detta sätt finns kortfattat information om vad Consensus 

gör på daglig basis tillgänglig för medlemmarna. Detta skulle öka medlemmarnas kunskap om kårens 

arbete och förhoppningsvis förbättra studenters inställning till kåren.  

Mål Information och medlemsrekrytering 
- Att ta fram informationsmaterial som bidrar till ökad medlemsrekrytering och upplyser om 

Consensus verksamhet 

- Att verka för att det ska bli lättare att bli medlem och fortsätta vara medlem 

- Att upplysa om och utöka Consensus närvaro på sociala medier 

- Att via sociala medier kontinuerligt lägga upp information om Consensus arbete 
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Utbildning 

Från och med höstterminen 2016 kommer det interprofessionella moment som kallas HEL 1 (Hälsa, 

etik och lärande) få en ny struktur och heta IPL 1 (Professionalitet i hälsa- och sjukvård, samt 

socialtjänst). En av skillnaderna jämfört med den nuvarande strukturen kommer vara att studenterna 

får en programspecifik introduktion i PBL (problembaserat lärande) innan de börjar det första 

interprofessionella momentet. Mot denna bakgrund är det angeläget att Consensus följer 

utvecklingen och ser över vilka effekter det får att introduktionen inte längre sker gemensamt för alla 

program, samt verkar för att det finns tydliga och välkända riktlinjer vid basgruppsarbete. 

Det är centralt för utbildningskvaliteten att föreläsningarna hålls på en hög pedagogisk nivå. Vilket 

upplägg som föreläsningen har och vilket innehåll den har i relation till kursens innehåll är några 

frågor som är viktiga i detta sammanhang.  Studenterna efterfrågar bättre föreläsningar och i detta 

arbete behöver Consensus vara aktiva. 

Mål Utbildning 
- Att följa upp introduktionen av problembaserat lärare och verka för att det finns tydliga och 

gemensamma riktlinjer som efterlevs lika av handledare och studenter på alla program 

- Att verka för att kvaliteten på alla föreläsningar håller en hög nivå 
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Arbetsmiljö 

Hus 511-001 (Växthuset) och Norra Entrén på Campus US står äntligen öppna för studenterna. Det är 

viktigt att Consensus är involverade i hur dessa används av studenterna samt vad som bör förändras 

eller förbättras. Speciellt när det är nya miljöer är det viktigt att arbetsmiljöbevakning sker då det kan 

vara mycket som glömts bort eller förbisetts när miljöerna byggts och inretts.  

Många lokaler och utrustning utnyttjas ej till fullo samtidigt som andra är överbelastade då 

studenterna ej är medvetna om allt som erbjuds eller vart det är lokaliserat.  

Mål Arbetsmiljö 
- Att följa upp användningen och funktionaliteten av de nya lokalerna 

- Att öka studenternas kännedom om de lokaler och utrustning som finns tillgängliga 
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Studiesocialt 

Consensus anordnar flera event i både Norrköping och Linköping som ofta är väldigt uppskattade och 

som leder till ökad interaktion mellan programmens studenter. Att utveckla denna typ av 

evenemang, både på kår- och sektionsnivå, kan leda till att Consensus synliggörs mer samt ge ökad 

kommunikation och samarbete mellan sektioner på alla fakulteter.  

Sektionerna på Medicinska fakulteten anordnar flertalet evenemang för studenter på programmet 

eller för alla på fakulteten. Dessa är ypperliga tillfällen för Consensus att synas och förbättra 

samarbetet mellan kåren och sektionerna. 

Mål Studiesocialt 
- Att utveckla och förbättra de evenemang som anordnas av Consensus 

- Att öka Consensus närvaro på evenemang som arrangeras av sektionerna 
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Samverkan och samarbeten 

Consensus externa utskott har under verksamhetsåret 15/16 varit under återuppbyggnad från att 

tidigare år legat inaktivt. Utskottet har under året börjat arbetet med hur utskottet skall utformas 

och vad som det skall arbeta med. Detta arbete är något som behöver fortsätta under kommande 

verksamhetsår och då även fokusera på vad som kan göras hos de externt ansvariga på sektionsnivå 

samt hur Consensus skall fortsätta sitt externa arbete för att få en bra gemensam näringslivskontakt. 

För att få en bättre medlemsrekrytering behöver Consensus se över vad som kan göras för att få ett 

attraktivare medlemskap för våra medlemmar. Detta bör göras genom att se över Consensus 

befintliga samarbetsavtal och därefter se över möjligheter till att skaffa nya förmåner. För att göra 

detta är det bra att kunna på ett lätt sätt lägga fram vad vi kan erbjuda. Därför bör en produktportfölj 

tas fram som konkretiserar vad vi som kår och våra sektioner har att erbjuda externa aktörer och till 

vilket pris dessa bör ligga på. Denna produktportfölj bör göras i samråd med sektionerna, och tas 

fram utifrån vad våra studenter faktiskt efterfrågar. 

Mål Samverkan och samarbeten 
- Att utveckla Consensus externa utskott 

- Att ta fram en produktportfölj för Consensus 

- Att se över Consensus befintliga samarbeten samt utveckla nya för att skapa bättre 

medlemsförmåner 
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Internationellt 

Medicinska fakulteten tar emot ca 15-20 utbytesstudenter per termin utspridda över flertalet 

utbildningsprogram. Studenterna tillhör ofta inte en specifik termin och har därför ingen naturlig 

tillhörighet till programmet. Detta gör att det är svårt för de inresande utbytesstudenterna att möta 

svenska studenter. Consensus vill verka för att öka integrationen mellan utbytesstudenter och 

svenska studenter för att ge utbytesstudenterna en naturlig plats i studentlivet vid Linköpings 

universitet. 

Vid Linköpings universitet finns ett antal organisationer som arbetar med att anordna aktiviteter där 

internationella studenter och svenska studenter kan mötas. Genom att utöka samarbetet och 

synliggörandet av denna typ av organisationer kan fler svenska och internationella studenter ta del 

av dessa aktiviteter, vilket kan öka integrationen samt ge utbytesstudenterna en bättre vistelse i 

Linköping. 

Medicinska fakulteten erbjuder ett antal utbytesplatser varje termin. Dessa regleras via avtal med 

olika partneruniversitet runt om i världen. För att behålla avtalen och varje år kunna erbjuda många 

platser är det viktigt att platserna utnyttjas, det vill säga att många studenter väljer att göra 

utbytesstudier. Att göra utbytesstudier är också betydelsefullt för den personliga och professionella 

utvecklingen. Consensus vill därför arbeta för att inspirera och motivera svenskas studenter till att 

åka på utbyte. 

Vid utbytesstudier hamnar studenten i ett annorlunda utbildnings- och sjukvårdssystem vilket 

innebär utmaningar för studenten när det gäller att uppnå sina lärandemål. Studenterna får inte 

möjligheten att delta i basgrupper och föreläsningar och får inte alltid utföra samma praktiska 

moment som i Sverige. Studenterna skriver dock oftast ordinarie tentamen vid hemkomst för att 

säkerställa uppfyllandet av lärandemålen. Consensus upplever att det behöver tydliggöras vad som 

förväntas av studenterna i samband med utbytesstudier. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: 

tydlighet i ansöknings- och nomineringsprocessen, stöd för hur lärandemål ska uppfyllas i samband 

med utbytesstudier och tydlighet i övergången till programmet vid hemkomst. 

Mål Internationellt 
- Att arbeta för ökad integration mellan inresande utbytesstudenter och svenska studenter 

- Att inspirera och motivera fler svenska studenter att åka på utbyte 

- Att öka samarbetet med andra studentorganisationer som verkar för internationalisering vid 

Linköpings universitet 

- Att verka för att det tydliggörs vilka förväntningar som finns på studenterna i samband med 

utbytesstudier 


