En kår

att lita på
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Välkommen till Consensus!
Consensus är Medicinska fakultetens (MedFak) studentkår vid Linköpings universitet. Vi finns även i Norrköping och vi representerar alla studenter på MedFak.
Consensus drivs helt och hållet av studenter från olika utbildningar och har flera
viktiga uppdrag.
Vi i kåren arbetar, tillsammans med sektionen på ditt program, med utbildningsoch arbetsmiljöbevakning. Vi säkerställer att utbildningarna och arbetsmiljön
håller högsta kvalitet. Vi stödjer och samordnar också sektionernas mottagningsarbete, till exempel arrangerar vi den uppskattade Nollefesten.
Genom att bli medlem i Consensus får du möjlighet att påverka din utbildning.
Du får även ta del av ett gäng härliga medlemsförmåner. Eller vad sägs om
billigare fika på vårt kårcafé Örat, billigare inträde på kårhusen och gratis
”fattigfrukost” sista tisdagen och torsdagen varje månad i väntan på CSN.

Jobba hos oss
Hälsocentralerna i Region Kalmar län
Vi har bestämt oss. Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Våra medarbetare är vår största tillgång. Därför arbetar vi för att
ditt arbetsliv ska vara utvecklande och hållbart - varje dag.
Bli en del av Region Kalmar läns hälsocentraler och var med
och utveckla framtidens primärvård. Tillsammans arbetar vi för
en mer patientnära vård och ett friskare, tryggare och rikare liv
hos länets invånare.
Vår metod? Välbemannade hälsocentraler med medarbetare
som har förutsättningar att leverera en god vård.
Läs mer och ansök på regionkalmar.se/jobb.

5

Sektionerna
– studentlivets hjärta
När du blir medlem i kåren blir du även medlem i din sektion. Varje sektion har
flera representanter som tillsammans med kåren arbetar inom olika områden.
Bland annat har sektionerna en utbildningsbevakare som har kontakt med kårens
utbildningsutvecklare, vilket innebär att sektionerna fungerar som en brygga mellan studenterna och kåren. Ju fler medlemmar sektionerna har, desto starkare blir
studenternas inflytande!
Alla sektioner har också ett festeri, som ordnar studiesociala event av alla slag, till
exempel sittningar och fester.

Jobba hos oss – för livet framåt
Region Östergötland har höga ambitioner. Vi ligger i framkant med vård,
forskning och utbildning i världsklass. Och där tänker vi stanna.
Som länets största arbetsgivare har vi mycket att erbjuda. Här ryms allt från
det högspecialiserade universitetssjukhuset till den mindre mottagningen
eller vårdcentralen. Det betyder att du kan välja vad som passar dig, där
du befinner dig i livet. Hos oss får du en bra introduktion i yrket, kan växa
och utvecklas i din egen takt och få tillgång till många attraktiva vägar
framåt i karriären.
Vi erbjuder goda möjligheter till forskning. Vår ambition är att forskning
och utveckling ska vara en självklar del av vardagen. Det stimulerar till
lärande, skapar arbetsglädje och bidrar både till din och vårdens utveckling.
Du är viktigt för oss! Tillsammans gör vi livsviktiga insatser. För livet framåt.

regionostergotland.se/jobb
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På MedFak finns nio sektioner:
• Arbetsterapeutsektionen

• Medicinska Föreningen

• BMA-Sektionen

• The Section for Experimental Bio-

• DOMFIL
• Fysioterapeutsektionen
• Logopedsektionen

medicine
• Sjuksköterskesektionen Linköping
• Sjuksköterskesektionen Norrköping

Ta chansen – engagera dig!
Det finns många goda skäl till att engagera sig i sektionslivet. Här knyter du viktiga
kontakter och får vänner för livet, samtidigt som du har väldigt roligt.
Att ta några arbetspass på Café Örat och Pub Örat, som drivs av Consensus, är
både lärorikt och utvecklande. Dessutom är det en fin merit att lägga till din cv.
Självklart får du gratis kaffe, te eller varför inte varm choklad när du jobbar och
du blir också bjuden på sittning som tack för din insats.

Spännande tid på Capio Psykiatri
Nu händer det mycket på Capio Psykiatri. Som anställd här får du vara med och
utveckla verksamheten, samtidigt som du har stor trygghet av standardiserade processer
och en tydlig kvalitetsuppföljning.
– Det skapar en tryggare vård för patienten och en bättre arbetsmiljö för oss som arbetar
här, säger Capio Psykiatris chefsläkare/MLA Violetta Jovanovic.
Capio har under 2019 genomgått en stor
omorganisation med flera nya mottagningar som påbörjat nya uppdrag. För
både läkare, sjuksköterskor och psykologer som vill jobba med högkvalitativ
och evidensbaserad vård finns här en rad
karriärmöjligheter. Capios verksamhet
präglas av modern psykiatri vilket innebär
att fokusera på hela människan och beakta
såväl somatik som beroendeproblematik.
Capio värderar läkare, sjuksköterskors och
psykologers kompetens högt, och ser vikten av deras kompetens i psykiatrin. Yrkeskatergorierna besitter unik kunskap och
det är viktigt att alla involveras i samtliga
vårdprocesser.

Jobbar optimerat
Capios intenstiva arbete meds att förbättra
och optimera vården genomsyrar hela
verksamheten, från högsta koncernledningsnivå och genom alla delar. Inom
Capio Psykiatri är alla processer standardiserade och kopplade till kvalitetsmått,
produktion och produktivitet. Effekten av
metoder och behandligar följs upp och
utvärderas ständigt och alla avvikelser
rapporteras och analyseras.

Läs mer på:
www.capio.se

– Det skapar en tryggare vård för patienten och en bättre arbetsmiljö för oss som
arbetar här, förklarar Violeta Jovanovic.
Capio arbetar för att optimera sina
vårdprocesser i alla avseenden. Med rätt
resurser på rätt plats skapas kvalitativ vård
och ett större värde för patienterna.

universitet och högskolor.
Det är minst sagt en spännande tid på
Capio Psykiatri. För medarbetarna finns
många olika möjligheter att bidra och
påverka utvecklingen av vården och organisationen i stort.
– Vi har vuxit och kan nu erbjuda flera
områden där både läkare, sjuksköterskor
och psykologer kan arbeta utifrån sin
kompetens på ett utvecklande sätt. Dessutom har vi väldigt god stämning i arbetsgruppen. Nu ser vi fram emot att få hit nya
kollegor, avslutar Violeta Jovanovic.

Specialistutbildningar och
forskning
Idag sker en stor rekryteringsprocess
avseende både läkare, sjuksköterskor
och psykologer. Capio erbjuder både
utbildning och utbildnigsplatser för både
ST-läkare, PTP psykologer och specialistsjuksköterskor under utbildning. För alla
medarbetare finns dessutom goda möjligheter till individuell kompetensutveckling
med interna och externa föreläsningar och
utbildningar samt regelbundna professionsträffar.
Capio ser också positivt på forskning
och har ett kvalitetsråd som arbetar med
det. Här finns exempelvis möjligheter till
delade tjänster där Capio samverkar med

Vi har vuxit och kan nu
erbjuda flera områden
där både läkare, psykologer och sjuksköterskor
kan arbeta utifrån sin
kompetens på ett utvecklande sätt.
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Hitta ditt drömjobb på CARMA!
Varje år, sedan 2012, anordnar Consensus arbetsmarknadsmässan CARMA. Här kan
du som student vid MedFak i Linköping och Norrköping träffa framtida arbetsgivare, oavsett vilken utbildning du läser.
På CARMA är företag, regioner och kommuner på plats för att visa upp sina
verksamheter. Det är alltså ett perfekt tillfälle för dig som student att bygga
framtida relationer och få en inblick i det kommande arbetslivet. Du kan också
passa på att söka sommarjobb och få mer information om specialistutbildningar.
CARMA brukar äga rum i februari.

VI LÄNGTAR EFTER DIG!

SÖK VÅRA
SEMESTERVIKARIAT
REDAN IDAG
regionkronoberg.se/sommarjobb
SJUKSKÖTERSKOR • UNDERSKÖTERSKOR • MEDICINSKA SEKRETERARE
TANDSKÖTERSKOR • SKÖTARE • SERVICEPERSONAL • KOCKAR
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Kårhuset Örat
– Consensus nav
Det är i och kring Kårhuset Örat som det mesta händer! Här finns en stark gemenskap, där vi trivs och har kul.

KONTORET
Högst upp, på tredje våningen, ligger kårstyrelsens kontor. Hit är du alltid välkommen om du har frågor eller vill studera i en skön miljö. För dig som vill plugga
finns även studieplatser på andra våningen.

CAFÉ ÖRAT
På entréplan i kårhuset hittar du Café Örat, som är öppet måndag till fredag.
Här kan du fika i vår gemytliga cafélokal. Är du dessutom medlem i Consensus är
det extra prisvärt eftersom du då får rabatt på nästan allt som säljs i caféet.
Självklart går det bra att kombinera ett cafébesök med att studera.

PUB ÖRAT
Cirka en gång i månaden arrangerar Consensus pub på Örat. Då kan du köpa öl,
snacks och lättare mat, samtidigt som du umgås med trevligt folk. Ofta har pubkvällarna på Örat specifika teman, anpassade medlemmars intressen och efter
andra studiesociala aktiviteter som äger rumt just då.

Vill du skapa livskvalitet?
Vi har jobbet som passar dig.
Vi ses när du är klar!
regionvarmland.se/jobb

Livskvalitet
i världsklass

Är du
student
och behöver
pengar?
Linköpings

VIKTIGASTE
extrajobb

Välkommen till: linkoping.se/extrajobb

Sök

EXTRAJOBB
hos oss!

Studentkåren Consensus
Kårhus Örat, US-området ingång 73
581 85 Linköping

Kårordförande
ko@consensus.liu.se

Vice kårordförande
vko@consensus.liu.se

Utbildningsutvecklare

Studiesocialt ansvarig mottagning
sam@consensus.liu.se

Studiesocialt ansvarig arbetsmiljö
sac@consensus.liu.se

Hemsida
www.consensus.liu.se
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