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Justerings person 

Fastställande av dagordning 

3 

4 

Föregående protokoll 

Lägesrapport från kursansvariga 

Pelle Olsson utsågs till justeringsperson. 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg 
under 
§ lO 
a) Information kring covid vårterminen 2021. 

Läggs till handlingarna 

KBT: Det verkar som att allt fallit på plats trots 
online undervisning. Fått lite indikation på att det 
kan vara svårt att hitta på Canvas. Studenterna är i 
startgroparna med uppsatsarbetet. Får in uppgifter 
på individuella handledare. Det är enbart 8 st som 
svarat på kursutvärderingen. 

PDT: Osäker på om alla studenterna får anslagen 
på Canvas. Studenterna har gjort en hemtenta som 
dem ska gå igenom i morgon. Eva redogör för 
kursutvärderingarna för våren. Endast 18 av 32 
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§ Ärende Beslut 

2 
har svarat. Simulerad klient var ett uppskattat 
moment. 

Familj: Föreläsaren från USA blev inställd, vi 
fick i stället ha en föreläsare digitalt, Jim Wilson, 
från England. Studenterna lämnar in en skriftlig 
redovisning av de lärarlösa I itteraturseminariema. 
Har fått in många kursutvärderingar 21 av 23. Har 
kursutvärderingen i samband med kursråd via 
zoom. 

5. Lägesrapport från studenterna- PDT: Fler hade kanske svarat om man haft 
kursutvärderingen gemensamt. Johan Berg ska ha 
en stor eloge för sin föreläsning, mycket omtyckt. 
Vi är trötta på zoom men samtidigt tacksamma att 
undervisningen fortsätter. Det är många bollar i 
luften nu, mycket stress. En stor del av 
studenterna tycker att Canvas fungerar bra. 

.:,,:. Familj: Det finns en stor längtan att få ses . 
m Litteraturgrupperna blir lite extra betydelsefulla 
I- 
U) nu. Skiftet till Canvas blev lite knepigt. Brist att :::J 

Q) vi inte kan läsa varandras protokoll från 
I- litteraturgrupperna. Svårt att sitta hemma vid >- 
..0 

föreläsningarna då en del har sina barn hemma. u 
Q) 

Även svårt vid hemtentamen. Hur säkerställer ..... 
Q) 

3: man att handledarna har handledarutbildning? 0 
(L Catharina svarar att det med stor sannolikhet I 
0 kommer att starta en handledarutbildning där det 
(L även kommer att finnas platser för ·,1 familjeterapiinriktning. 

KBT: Inriktningen saknar studentrepresentant. 

6. Lägesrapport från yrkesrepresentant Njördur Viborg välkomnas som ny 
yrkeslivsrepresentant. Det har gjorts en 
utvärdering där det framkommer att det är få som 
vill läsa familjeterapi. Många psykologer väljer 
specialistutbildning istället för att söka till 
terapeutprogrammet. Diskussioner fördes om 
standardiserade vårdprocesser samt de nya 
vårdmetoderna. 

7. Val av prefekt och styrelse Catharina informerade om valresultatet. Sofia 
Bunke blir prefekt och Martin Wolgast biträdande 
prefekt från årsskiftet. Valet till 
institutionsstyrelsen är inte klart än. 

8. Ny rektor 2021 Ny rektor för Lu blir Erik Renström och prorektor 
blir Lena Eskilsson 
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9. RQ20 Kort information om RQ 20 som är en 

kvalitetsutvärdering av forskningen vi Lu. 
Psykoterapeutprogrammet skulle utvärderats 
våren 21 men det kommer att skjutas upp till 
våren 22 eftersom vi har antagningsprocess vt 21 
till höstens programstart. 

I 0. Övriga frågor : 
a) Info om covid vt 21 

Smittspridningen ökar vilket har lett till olika 
inskärpningar nu under hösten. All undervisning 
och examination kommer därför f o m nu och 
första delen av vt2 l att ske via Zoom. 
Handledningen hoppas kunna ges på Campus vart 
annat tillfälle, mer information kommer efter 
helgerna. 
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Vid protokollet 

fua~ 
Eva-Lena Hansson 

Justeras 

~ <rf_~ 
Catharina Strid Pelle Olsson 
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