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§ 1. Justeringsperson  Jakob Nilsson utses.  

    

§ 2. Fastställande av dagordningen  Dagordningen fastställs med följande tillägg: § 4 f) 

Specialistkurser och § 8) Bengt Brattgård: fråga om 

handledarutbildning. 

    

§ 3. Föregående protokoll  Jens Knutsson påpekar att i § 5 b gäller strykningen av boken av 

Magnusson & Marecek endast på delkurs 9:2, den används 

fortfarande på delkurs 9:1; boken används också på kurs 7. 

 

En genomgång behövs på övriga kurser vilken litteratur som 

används i stället. Kursansvariga uppmanas rapportera in till 

Martin Wolgast. 

 

Därefter läggs föregående protokoll till handlingarna. 
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§ 4. Studierektor: 

a) Rapport från institutionsstyrelsen 

 

b) Rekryteringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ladok 3 

 

 

 

 

e) Pedagogiska seminarier 

 

 

 

 

 

f) Specialistkurser 

 a) Utgår. Det inte har varit något institutionsstyrelsemöte sedan 

förra ledningsgruppsmötet. 

 

b) Martin Wolgast redogör för de rekryteringar som pågår och 

planeras på institutionen. 

Pågående: 

- Professur i klinisk psykologi. Institutionen har en grupp som tar 

fram en rangordning och som skickas till fakultetens 

lärarförslagsnämnd. Om gruppen inte kan enas om rangordning, 

föreslås prefektbeslut i frågan. Lärarförslagsnämnden 

sammanträder 18/12. 

- Vikariat på 40% under 2018, Eva Brodin kommer att vara 

tjänstledig, går till Magnus Englander. På psykologprogrammet 

är det aktuellt för delkurs 12:2, kvalitativ metod. Då Englander är 

docent kommer han att kunna vara examinator på uppsatser med 

kvalitativ inriktning. 

- Lektorat i utvecklingspsykologi är utlyst och vi har fått flera 

behöriga sökande. Just nu pågår arbete med att hitta 

sakkunniga.Tjänsten bör kunna vara tillsatt till 2019. 

- Biträdande lektorat i neuro-/kognitionspsykologi. Utlåtande 

från sakkunnig har kommit. Arbetsgrupp på institutionen ska 

tillsättas för samma procedur som för professuren.  

 

Planerade:  

Martin Wolgast pekar på kommande behov av rekryteringar, 

bland annat beroende på pensionsavgångar. Det finns även ett 

stort behov av fast anställd lärarpersonal på psykologprogrammet 

för ökad stabilitet, för fungerande lärarlag och pedagogisk 

utveckling. 

 

c) Budgeten för 2018 ser god ut, både grundutbildningssidan och 

forskarsidan ser ut att gå med plus. Gjorda besparingar ser alltså 

ut att ha haft önskad effekt.  

   På utbildningssidan finns ökade intäkter bland annat beroende 

på att fristående kurser inte överproducerar och att 

psykologprogrammet har ökat antagningen.  

   En gradvis omkontering av lektorers forskningstid tillbaka till 

grundutbildningen kommer ske. 

   På forskningssidan kommer tre stycken doktorander att kunna 

antas under 2018. 

 

Diskussioner kring vg21, forskningsmedel och fördelningen av 

dessa, pågår i institutionsstyrelsen. Synpunkter framför man till 

sina representanter där. 

 

d) Under våren sker en övergång till Ladok3. Inledningsvis 

kommer arbetsprocessen att se ut som tidigare, med undantag för 

att examinatorer måste attestera resultat digitalt. Det krävs 

webutbildning för att få rätt behörighet. 

   Ladok kommer att vara helt stängt under övergången. 

 

e) Att ordna pedagogiska seminarier ingår i institutionens 

strategiska plan. Martin Wolgast uppmanar till att inkomma med 

förslag på ämnen. 

   Frågan lyfts om det går att räkna deltagande som fortbildning 

eller kunna ingå i till exempel en pedagogisk portfölj. 

 

f) Martin Wolgast rapporterar att arbete pågår med att se över 

vad för kurser institutionen kan ge som kan räknas som 
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specialistkurser. Intresserade ska kallas till arbetsgrupper för att 

skapa kursplaner. Förhoppningen är att de första ska kunna starta 

ht18. 

   Psykologförbundet håller på att ta fram en ny specialistordning, 

så kommunikation pågår så att vårt utbud ska passa in i denna. 

    

§ 5. Grupparbeten och seminarier på 

psykologprogrammet 

 Martin Wolgasts skrivelse, se bilaga denna kallelse, tar upp två 

punkter: 1) grupparbeten och 2) seminarier och kravnivå. 

   Mötet diskuterar frågan och beslutar sedan enligt förslaget att: 

- ge lärarlagen i uppdrag att se över seminariekonstruktionen; 

- ge studierektor i uppdrag att ta fram arbetsmodell för 

gruppkontrakt och avrapportering. 

   Återrapportering till ledningsgruppen från lagledare och från 

studierektor under vt18. 

    

§ 6. Våld i nära relationer  Martin Wolgast rapporterar om det examensmål som kommer att 

införas om mer undervisning om våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer. 

   Temat finns redan i flera kursplaner, men mer behöver göras. 

   Martin Wolgast får i uppdrag att sammankalla grupp för att se 

över läget och påbörja arbetet, bland annat med formuleringar av 

kursmål. I första hand gäller detta kurserna 3, 13, 6, kurserna 7 

och 9, och även 8. 

    

§ 7. Rapporter från 

a) Lundapsykologerna 

 

 

b) Yrkeslivsrepresentanterna 

 a) Jakob Nilsson rapporterar från ett lyckat studiebesök på 

Psykologhuset i Malmö och från ett panelsamtal med 

yrkesverksamma psykologer. 

 

b) Maria Holmqvist påminner om att Socialstyrelsens riktlinjer 

om behandling för ångest och depression snart kommer att 

publiceras. Psykologer protesterar mot att psykologer haft en allt 

för begränsad roll i att utarbeta dessa riktlinjer.  

    

§ 8. Bengt Brattgård: handledarutbildning  Bengt Brattgård lyfter en oro att handledarna på kurs 9, handlett 

klientarbete, inte har tillräcklig kompetens, att de skulle sakna 

handledarutbildning.  

   Martin Wolgast svarar att så är inte fallet, samma kvalitetskrav 

som tidigare gäller fortsatt. De enda gånger vi har handledare 

som inte redan är handledarutbildade är när vi ger 

handledarutbildning til psykoterapeuter, och de har då 

handledning i handledningsarbetet. 

    

§ 9. Övrigt  I övrigt inget. 

 

 

Vid protokollet   

 

 

Anita Lennerstedt   

 

Justeras: 

 

 

Martin Wolgast    Jakob Nilsson 


