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Ärende Beslut 

Val av justeringsperson 

2 Fastställande av dagordning 

3 

4 

Föregående protokoll 

Lägesrapport från kursansvariga 

Martin Svensson utsågs till justeringsperson. 

Dagordningen fastställdes med föijande tillägg 
under§ 8 

a) Tillägg till litteratlistan PDT 
b) Blankett för studieuppehåll 
c) Datum för höstens möten 

Läggs till handlingarna 

KBT: Osäker terminsstart om vi kunde vara på 
plats eller via zoom. De teoretiska 
föreläsningarna i psykopatologi är i gång. 
Eventuellt 2 avhopp, ej riktigt klart än. 

FAMILJ: Hösten innebar mycket inläsning av 
litteratur. Studenterna har kommit i gång bra nu 
termin 2 och är väldigt aktiva på föreläsningarna. 
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§ Ärende Beslut 

2 
PDT: Studenterna har haft tentamen under 
julledigheten. 
Vi har 2 avhopp, vi har fått in ett studieortsbyte 
för det första avhoppet. Jens informerar om 
reservantagning och studieortsbyte. 
Trots Coronarestriktioner har det mesta löst sig. 

5 Lägesrapport från studenter och 
yrkes! i vsrepresentant 

6 Handledarutbildningen 

7 Uppdatering angående restriktioner 

b) Blankett om studieuppehåll 

KBT: Uppskattat att föreläsningsmaterial läggs ut 
på Canvas tidigare nu. 
I utvärderingen önskar man en övrig punkt där 
man själv kan få skriva fritt. 

PDT: En del problem med det tekniska idag, men 
det löste sig. 
Stort steg från arbetsliv till studier där man 
förväntas skriva vetenskapliga texter. 
Önskemål om att senareelägga första 
handledningstillfället då det är lite kort med tid 
för att hitta terapipatienter. 

Familj: Saknas studentrepresentant 

Yrkeslivsrepresentant: Region Skåne jobbar 
mycket med revidering av behandlingsprogram 
i form av standardiserade vårdplaner. 
Tyvärr är det få KBT psykologer som väljer att gå 
terapeutprogrammet. Även få som väljer 
familjeterapi inom psykiatrin. Vi behöver kanske 
lyfta terapeutprogrammet mer inom psykiatrin 
samt fundera kring kopplingen till 
specialistutbildningen för psykologer. 

Handledarutbildningen har nu startat med totalt 
16 st antagna. 
Fördelningen är 8 PDT, 5 Familj och 3 KBT 

Jens informerar om de olika fakultets besluten 
angående restriktionerna. Beslutet är nu förlängt 
till 16 februari. Ambitionen är att vi ska kunna 
återgå till Campus så fort som möjligt. 

8. a) Tillägg till litteraturlistan PDT Beslutades att godkänna tillägget till 
litteraturlistan. 

Beslutades att godkänna den nya blanketten. 



§ Ärende Beslut 

3 
c) Mötestider för hösten Höstens mötestider bestämdes till 

11 oktober kl 16: 15 
6 december kl 16: 15 

Vid protokollet 

~ ~L[l(l ~fY1A--' 
Eva-Lena Hansson 

Justeras 

Martin Svensson 



Jag skulle vilja lägga till nedanstående titel till litteraturlistan för psykopatologikursen och 
metodkursen PDT terapeutprogrammet. 

Karterud, S., Wilberg, T., & Urnes, Ö. (2014). Personlighetspsykiatri (1. uppi.). Studentlitteratur. 

Boken fyller ett tomrum i litteraturen i det att den sammanfattar en stor mängd forskning och teori 
om personlighetssyndrom. Dessutom i en lättillgänglig svensk översättning. 



LUNDS 
UNIVERSITET 

Diarienummer _ 

Institutionen för psykologi 
Psykote ra pe utprog ram met 

ANMÄLAN OM STUDIEUPPEHÅLL 

Namn Personnr ------------------- --------- 

Gatuadress ------------------------------ 

Postnr Ort ------- ----------------------- 

Telefon Mobil _ 

E-post @student.lu.se 

Inriktning, Programtermin _ 

Alternativ 1 - Ansökan om studieuppehåll med platsgaranti 
Se separat dokumentfor villkor för särskilda skäl och platsgaranti. Platsgaranti kan endast lovas under 
[oriusåttning att utbildningen ges i liknande form som då studieuppehållet påbörjades. 

Jag anmäler härmed studieuppehåll för ht __ eller vt __ 

Jag ansöker om platsgaranti i samband med mitt studieuppehåll. 

Orsak -------------------------------- 
1 n tyg måste bifogas. 

Beslut 

Ansökan om platsgaranti Beviljas Avslås Datum ---------- 

Studierektor 

Alternativ 2 - Anmälan om studieuppehåll utan platsgaranti 
Ej garanterad plats vid återkomst 

Jag anmäler härmed studieuppehåll för ht eller vt 

Datum Sökandes underskrift --------- --------------- 

OBS Den som haft studieuppehåll med eller utan platsgaranti, måste i tid ansöka om 
återupptagande av studier, se särskild blankett. 
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