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Njördur Viborg 

Övriga 
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Ordförande, studierektor, 
Familjeinriktning 
Psykodynamisk inriktning 
Kognitiv inriktning 
Studeranderepresentant KBT 
Studeranderepresentant KBT 
Studievägledare 
Yrkes! ivsrepresentant 
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Inst, för psykologi 
Inst för psykologi 
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Inst. för psykologi 
Inst. för psykologi 
Inst för psykologi 
Region Skåne 

Sekreterare lnst. för psykologi 

Meddelat förhinder 

Ärende Beslut 

Justeringsperson 

2 Fastställande av dagordning 

3 Föregående protokoll 

4 Covid-19 och anpassning av 
undervisningen 

5. Lägesrapport från kursansvariga 

Pelle Olsson utsågs till justeringsperson. 

Dagordningen fastställdes med följande tillägg 
under§ 10 
b) 1825 

Läggs till handlingarna 

Börjar gradvis att återgå till Campus 
undervisning. Återgången ska vara genomförd 
den I november. Den redan schemalagda 
undervisningen gäller. 

PDT: Upplever själv att det har fungerat väl så 
här långt. Vi har haft en del arbete i mindre 
grupper. 
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§ Ärende Beslut 

2 
KBT: Startat bra. Håller med studenterna om att 
det varit trevligare om vi haft undervisningen på 
plats. Studenterna har haft en del problem med att 
hitta zoomlänkarna. Ser fram emot att 
handledningsgrupperna startar nästa termin. 

Familj: Studenterna känns engagerade. Många 
frågor och bra diskussioner vid föreläsningarna. 
Det känns enklare med Canvas den här gången. 

6. Lägesrapport från studenter och 
yrkes 1 i vsrepresentan t 
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7. 

8. 

9. 

Förslag till ändring i litteraturlistan 
PDT 

Förslag till ändring av litteraturlistan 
Familjeinriktningen 

Nytt rektorsbeslut gällande allmänna 
råd för kursvärdering 

1 0 Övriga frågor 
a) Mötestider 

KBT: Frågor togs upp angående undervisning på 
plats, struktur, tydlighet, föreläsningsmaterial, 
forskningsanknytning, co host för zoom och 
utvärdering. Jens för frågan ang ersättning för co 
host vidare till prefekten. 

Familj: Saknar representant 

PDT: Ingen representant närvarande 

Njördur Vi borg informerar om att han jobba 
med kunskapsstyrning inom Regionen, att skapa 
nya vårdriktlinjer. 

Beslutades att godkänna ändringen i 
litteraturlistan. 

Beslutades att godkänna ändringen i 
litteraturlistan. 

Jens informerade om de nya riktlinjerna som 
börjar att gälla från den 17 januari 2022. 

Följande datum är inbokade: 
23 november 2021 
1 februari 2022 

b) 1825 Jens informerar om 1825, ett terapicentrum för 
unga vuxna 

Vid protokollet touu+-~ Jko,;p---- 
Eva-Lena Hansson 



§ Ärende Beslut 
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Pelle Olsson 
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Signed 
text: 

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein: 

File (1) 
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Size: 184343 byte 
Hash value SHA256: 
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The original fi/e and all signatures are attached to this PDF. 
To open the attachments, a dedicated PDF reader may be required. 

Signed By 1: 
PELLE OLSSON 
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