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Närvaro- och yttranderätt § 8    

Erika Sigurdsson Studerande te 3 Ordförande i LPs utbildningsutskott  

 

§ 1. Justeringsperson  Jakob Nilsson utses.  

    

§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs enligt utskick. 

    

§ 3. Föregående protokoll  Bertil Persson påpekar att, i § 4 b, ska betyg på hel kurs 2 vara 

4,8. 

Därefter läggs föregående protokoll till handlingarna. 

    

§ 4. Studierektor: 

a) Rapport från institutionsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Susanna Vestberg rapporterar från institutionsstyrelsemötet 

14/11: 

- Skrivelsen om fördelning av handledare till doktorander, och 

andra uppdrag som till exempel att sitta med i betygsnämnd. 

- Studentföreningarnas ansökningar om medel beviljades. 

- Lägesrapport om tillsättningen av professur i klinisk psykologi. 

Institutionen har en arbetsgrupp som ska studera kandidaterna i 

tätgruppen och sedan lämna yttrande till fakultetens 

lärarförslagnämnd. Denna nämnd sammanträder 18/12. 

 

Ledningsgruppens riskanalys, mötet 7:2017 4/10, är återkopplad 
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b) Rapport från nationella 

studierektorsnätverket  

till institutionsstyrelsen, institutionsledningen och till fakulteten i 

de kvalitetsdialoger som finns. 

   I budgetdialoger har man tryckt mycket på behovet av 

rekrytering och fått det godkänt. Ett biträdande lektorat är under 

tillsättning och ett lektorat i utvecklingspsykologi är utlyst.  

   Att lösa akuta problem i lärarbesättning är tungrott. 

 

Till institutionsledningen och lokalkommittén ska framföras de 

förbättringar som kan göras i bemötande av de tillfälliga lärare 

som ställer upp; praktisk information om lokaler och arvodering. 

 

b) Martin Wolgast rapporterar från senaste mötet med 

studierektorsnätverket: 

- Ekonomi. Andra orter har också drabbats av nedskärningar. 

- Bemanning. På vissa orter är det mycket svårt att få lärare, 

särskilt med flera kompetenser.  

- Klientmoment och klientarbete. Hur man organiserar 

klientarbetet på antingen egen mottagning eller ute i annan 

verksamhet. 

- Kompletteringsutbildningen. Provmöjligheten gavs återigen i 

höst, bara 1 deltagare blev godkänd och har kunnat gå vidare. 

   Informationen om prov respektive komplettering kunde bli 

bättre och framför allt samordnas, trots att två olika departement 

är inblandade. 

- Examensmålen. Förslag finns att införa ett nytt mål om våld i 

nära relationer. Alla orter har svarat på remissen att det är ett 

viktigt område men kan vara problematiskt att införa som eget 

mål; ska fler särintressen införas som egna mål kan det bli dels 

väl specifikt på examensnivå och dels svårhanterligt överlag. 

   Målet om psykologisk behandling och att ”under handledning 

kunna bedriva terapi” diskuteras också och omformuleringar är 

högst önskvärda.  

    

§ 5. Kursplane- och kurslitteraturändringar inför 

vt18 

a) 6:2 och 6:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 9:1 och 9:2 

 a) Delkurs 6:2. Förslagen till ändringar kommer av diskussioner 

med lärarlag kurs 7; att man vill undvika överlappningar och 

inför en bok, Kennerley med flera, som sedan också används på 

kurserna 7 och 9. 

   Mötet antar lagt förslag. 

 

Delkurs 6:3 föreslås en ny upplaga av Ekselius bok. Dock ska 

enligt förslaget bara 64 sidor av 235 läsas. 

   För vt18 föreslås i stället använda den pdf som finns och 

Ekselius bok flyttas till referenslitteraturlista.  

   Mötet antar lagt förslag. 

 

b) Delkurs 9:1 föreslås boken av Sigrell strykas på grund av 

överlappning med övrigt. Boken av Magnusson & Maracek 

stryks och ersätts av artiklar; boken används inte längre på andra 

kurser. 

   Mötet antar lagt förslag. 

 

Delkurs 9:2 föreslås boken av Frank strykas och ersätts av Öst. 

   Mötet antar lagt förslag. 

    

§ 6. Lagledare och examinatorer vt18  Att notera att förslaget gäller för vt2018. Några suppleantposter 

är vakanta. 

 

Mötet antar lagt förslag; se bilaga detta protokoll.  

   Beslut fattas av institutionsstyrelsen. 
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§ 7. Strimmor på psykologprogrammet  Mötet diskuterar strimmor, vad det har varit tidigare, vad det 

skulle kunna vara och användas till. Hur kan en strimma regleras 

och hur omsätts den i reglerande dokument. 

   Teman kan vara barn och ungdom, samtalsmetodik, kritiska 

perspektiv, utredningar och tester. 

   En kartläggning kan ge bra information över kursgränserna och 

organisera progression. 

   En möjlighet är att tillsätta arbetsgrupper som får tydligt 

uppdrag att se över en möjlig strimma och sedan föreslå 

ändringar i befintliga dokument. 

   En strimma ska helst inte knytas till en enskild person. 

   Rutin behövs för hur en strimma ska genereras och förankras. 

 

Martin Wolgast får i uppdrag att sammankalla arbetsgrupp för att 

påbörja arbetet och ska återkomma till ledningsgruppen i slutet 

av vårterminen 2018.  

   Denna första översyn ska gälla barn och unga samt 

utredningsmetodik och testning. 

    

§ 8. Undersökning om närvaro på föreläsningar  Erika Sigurdsson kommer och presenterar LPs undersökning om 

närvaro på föreläsningar och anledningar till frånvaro. Resultatet 

är utskickat via länk. Några punkter: 

- Många studenter verkar ändå gå på de allra flesta 

föreläsningarna. 

- Anledningar till frånvaro är konkurrens från annat, till exempel 

arbete. Att man anser att det är för mycket överlappningar, inom 

och mellan kurser.  

- Man önskar bättre förberedelse, mer inläst och mer diskussioner 

och aktivitet av studenter. 

 

Ledningsgruppen tackar för initiativet och en bra undersökning. 

    

§ 9. Rapporter från lärarlagen  Utgår. 

    

§ 10. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Jakob Nilsson berättar att LP ansökte om att få arrangera PS19 

i Lund och fått detta! 

 

b) Maria Holmqvist tar upp ämnet frågan om feldiagnosticering, 

bland annat på BUP där mycket resurser läggs på utredningar, 

ofta för autism och ADHD. Förhållandet prevalens och 

diagnosticiering stämmer inte och för vissa grupper är skillnaden 

avsevärd, bland annat pojkar i åldern 13-17 år. 

   Ämnet feldiagnosticering har tagits upp av Psykologförbundet 

och flera medier. Psykologer pekar på den press som finns att 

göra snabba utredningar. 

    

§ 11. Övrigt  I övrigt inget. 

 

Vid protokollet   

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

Martin Wolgast   Jakob Nilsson 


