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Justeringsperson 

Fastställande av dagordning 

3 Föregående protokoll 

4 Lägesrapport från studenter och 
yrkeslivsrepresentant 

Martin Svensson utsågs till justeringsperson. 

Punkt 4 och 5 ändrar ordning, dagordningen 
fastställdes sedan. 

Studentrepresentanter önskar tydligare protokoll 
med ökad detaljnivå i diskussionerna. Protokollet 
läggs därefter till handlingarna. 

KBT Ibland svårt att ha rollen att föra fram kritik 
från studenterna till ledningsgruppen, i synnerhet 
i sakfrågor där åsikter går isär och 
representativiteten blir otydlig. Man kan ibland 
bli trängd mellan studenter och ledningsgruppen 
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§ Ärende Beslut 
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och önskar därför tydligare besked vad rollen 
innebär. 

Jens svarar att representantens roll är att fånga 
upp och föra fram olika frågor och synpunkter 
från kursgruppen på ett generellt plan, att ge en 
bild av hur studenterna har det i sin utbildning 
just nu, samt att flera vägar att kommunicera 
synpunkter finns. Man kan även som student ta 
saker direkt med kursledare eller studierektor, 
vilket är ett viktigt komplement tillsammans med 
kursvärderingarna. 

Är det möjligt att ha etikseminariet via zoom? 
Hur gör vi i januari/februari, blir det via zoom? 
Jens informerar att institutionen följer 
rektorsbeslut. Rektorsbeslut tolkar regler från 
FHM. Det kan bli snabba omställningar. 
Cathrine lämnar mötet. 

PDT:. God stämning i gruppen. Det finns 
fördelar med att ha zoomundervisning då det ges 
möjlighet att ha föreläsare som kommer lite 
längre ifrån. 
En del undervisning har för låg nivå, hade varit 
bra om man kunnat tentera av vissa ämnen. 

5. Lägesrapport från kursansvariga 

Martin svarar att studenterna har så olika 
förkunskaper att det är oundvikligt att 
undervisning upplevs väldigt olika. Första 
terminen är i någon mån en uppsamling. 

Familj: Saknas representant 

Y rkeslivsrepresentant: 
Bra att flera från Region Skåne går utbildningen. 
Om det finns "öppna föreläsningar" är Region 
Skåne intresserade. Jens informerar om att 
reglerna säger att endast de personer som är 
antagna till kursen får vara med, vid något 
enstaka tillfälle har vi öppnat upp 
föreläsningarna. 
Jens informerar om att det finns ett nationellt 
nätverk med andra universitet där man diskuterar 
specialistutbildning. 

PDT: Flera föreläsare tycker att det är en positiv 
och bra grupp. Blir bra diskussioner. Nu första 
terminen kan det bli en del upprepning från 
psykologprogrammet. 
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KBT: Har fått besked från andra föreläsare att 
gruppen har jobbat på bra. Som det är nu tycker 
jag att det har fungerat men ser fram mot en bättre 
kommunikation med studenterna. Det har varit 
mycket jobb med tillgodoräknanden i den här 
gruppen vilket har tagit mycket tid i anspråk. 

6. Återkoppling rörande ersättning vid 
studerandes bistånd under 
digitalundervisning. 

7. Beslut rörande terminstider 
vårterminen 2022 

8. Information om 
handledarutbildningen som startar 
vårterminen 2022. 

Jens har fått godkänt av vår personalsamordnare 
att betala ut ett arvode till co host vid 
zoomundervisning. Arvodet är 3 tim för en 
heldags undervisning, summan är 134kr/tim plus 
semesterersättning. Vid halvdagsföreläsning 
gäller halva ersättningen. Arvode för co-host 
betalas inte ut retrospektivt för arbete innan 
beslutet. 

Det är svårt att följa terminstider då vi har 
undervisning ojämna veckor. Vi har därför fått 
dispens att ha undervisning till den 11 juni 2022. 

Det finns 16 platser och 3 olika inriktningar, 
KBT, PDT och Familj. Hur fördelningen ser ut 
mellan inriktningarna är inte klar. Det är 52 st 
sökande. 
Sökande behöver vara leg. Psykoterapeut för att 
kunna söka. De läser 3 terminer och totalt 45 hp. 
Kursledare är Shahriar Faghihi. 
Antagningsbesked går ut i december. 

9. Övriga frågor 

Nästa möte är bestämt till 1 februari 
2022 kl 16:15. 

w:a~{Yr'-- 
Eva-Lena Hansson 

Justeras 

Martin Svensson 


