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Catharina Strid
Pelle Olsson
Eva Malmberg
Jens Knutsson
Anna Carling
Terese Parkas
Isabelle Hansson
Njördur Viborg

Ordförande, studierektor,
Familjeinriktning
Psykodynamisk inriktning
Kognitiv inriktning
Studeranderepresentant Familj
Studeranderepresentant PDT
Studievägledare
Y rkesli vsrepresentant

Inst. för psykologi
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Inst. för psykologi
Inst för psykologi
Region Skåne

Sekreterare

Inst. för psykologi
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Övriga
Eva-Lena Hansson

Meddelat förhinder
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Ärende

(L

Beslut

'"-I
J usteringsperson

Pelle Olsson utsågs till justeringsperson.

2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.
En kort presentationsrunda eftersom det är
lsabelles första möte

3

Föregående protokoll

Läggs till handlingarna

4

Lägesrapport från kursansvariga

PDT: Det är svårt att ha kontakt med gruppen.
Dem flesta är igång med den individuella
handledningen. Uppsatsarbetet är igång.
Examinationsserninarium i mars.

FAMILJ: Studenterna saknar stimulans att inte
träffas. Svårt att visa film och redovisa/bedöma
terapierna när allt sker på distans. Alla gör sitt
bästa och är flexibla, både studenter och
handledarna.

Postadress Box 213, 221 00 LUND Besöksadress Allhelgona kyrkogata 18:A Telefon dir 046-222 91 24, v,ixel 046-222 00 00

Ärende

§

Beslut
2
KBT: Kursutvärderingen ger en positiv bild,

studenterna är överlag nöjda med utbildningen så
här långt. Den individuella handledningen har
precis kommit igång. Alla har skickat in sina
uppsatsplaner. Det finns en del frågor när det
gäller litteraturuppsatserna.

5.

Lägesrapport från studenterna

Familj: Många små men relevanta uppgifter.

Har man inte planerat för detta blir det kämpigt.
Många är trötta och stressade.
Blir uppsatsseminarierna på plats eller via zoom?
Catharina informerar att det inte finns några
tydliga besked att ge än. Schemalagda
litteraturgrupper är väldigt uppskattat. Det är
viktigt att det är en bra strukturerad form.
PDT: Det är inte helt lätt att hålla ihop en grupp

och få en uppfattning hur kurskamraterna har det.
Terese har sammanställt en enkät med 2 frågor
angående studiesituationen vilket hon redovisar.
Studenterna är nöjda med kursledning, handledare
och föreläsare. Den digitala kontakten med
biblioteket har fungerat bra.
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KBT: Inriktningen saknar studentrepresentant.
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Lägesrapport från yrkesrepresentant

Njördur Viborg har gjort en del reklam för
terapeutprogrammets nya utbildningsomgång.
Kursansvariga redogjorde för vad som skiljer
vuxeninriktning från barn- och
ungdomsinriktning med tanke på intresserade
kliniker från BUP.

6.

K.ontraktering av handledare

Beslutades att bedömning av handledare som
kontrakteras ska baseras på både utbildning,
erfarenhet och kompetens att handleda på ärenden
i den valda inriktningen. Beslutet innebär tex att
en handledare som har KBT med inriktning på
barn- och ungdom kan handleda på
vuxeninriktning om erforderlig erfarenhet och
kompetens finns.

7.

Tillgodoräknande av kurser

Catharina presenterar ett dokument angående
processen av hantering vid tillgodoräknanden.
Det inkommer några synpunkter. Återkommer
med dokumentet vid nästa möte.

8.

Dispens handledning vårterminen
2021

Vi kommer att ansökan om dispens för att få
träffas fysiskt vid individuell handledning, 5
tillfällen under våren. Ansökan kommer även att
gälla för examination av film för familjeterapi.
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9.

Förslag till ändring i litteraturlistan
PDT

Beslutades att anta ändringen.

10

Övriga frågor

Nästa möte bestämdes till den 27 april kl 16:15.

Vid protokollet
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Catharina Strid

Pelle Olsson

Förslag till ändring i litteraturlistan PDT lg 210216

Wallin, D. (2007). Attachment in psychotheropy. The Guilford Press utgår och ersätts av
Fonagy, P. (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. Karnac Books. (268 s.)
von Below, C. (2020). Anknytning i psykoterapi, Natur & kultur. (336 s.}
Samt lägga till nedanstående till litteraturen på psykopatologikursen:
Busch, F., Milrod, B., Singer, M., & Aronson, A. (2012). Manual of panic-focused
psychodynamic psychotherapy, extended range. Routledge. (232 s.)
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