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§ I.

Justeringsperson

Erik Lundin utses.

§ 2.

Faststallande av dagordningen

Dagordningen faststalls med foljande tillagg: § 7) Tomas Kempe:
OOPS

§ 3.

Foregaende protokoll

Foregaende protokoll laggs till handlingarna.
Uppfoljning av nagra punkter:
§ 4 d) lnforskaffande av testotek finns med pa listan over

onskade investeringar. Nagot beslut finns annu inte da de
ekonomiska ramarna inte ar faststallda. Jonas Bjarehed
kontrollerar vilka onskemal som redan ar inskickade till
ledningen.
§ 7 b) Jonas Bjarehed foljer upp skrivelse angaende
remissinstanser.
§ 4.

Studierektor:
a) Presentation av ledningsgruppen ht! 9 och

a) Punkten inleds med en presentationsrunda da flera ledamoter
ar nya och sitter pa nya poster.
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Jonas Bjarehed gar igenom vad som galler for
ledningsgruppens uppdrag och mandat; vad man kan besluta om,
informationskanal till institutionsstyrelsen och andra
ledningsgrupper.
Vikten av tydlighet papekas vid uppfoljning av arenden,
aterkoppling, med mera.

b) Rapport fran lnstitutionsstyrelsen 10/9

b) Jonas Bjarehed rapporterar att mycket av diskussionerna
handlade om ekonomi, arbetet med budget for 2020 och langoch kortsiktiga prioriteringar.
Lista med onskemal ar framtagen och sammanstalld. Jonas
Bjarehed foljer upp laget just nu.

c) Te JO vtl9 utvardering av examensmal

c) Jonas Bjarehed berattar att utvarderingen av examensmalen
gjord av te 10 vtl9 ser ut ungefar som det brukar. Det som skiljer
ar punkt 9, samverkan med andra yrkesgrupper, och eventuella
orsaker till detta diskuteras. Kan det spegla arbetslivet med
pressat arbetsklimat pa manga hall.
Berti I Persson har tagit fram vilka punkter som har signifikanta
skillnader: 5 (hogsta vardet hittills), 2 b (lagre), 3 d(hogre) och
10 (hogre).
Jonas Bjarehed ska gora en genomgang av utvarderingar och se
om det finns nagra trender.

d) Te I htl9 och te 10 vt19

d) Te I, antagna ht 19, har denna motesdag 48 studenter, 28
kvinnor och 20 man. Aldern varierar 19-36 (vtl 9: 20-38; ht 18:
19-42). Genomsnittsaldern ar 23 ,2 ar (vtl9: 24,8 ar; ht18: 22 , 1
ar). 35 av 48 (vtl 9: 33 av 48 ; htl 8: 40 av 48) ar 25 ar eller yngre.
For de olika kvotgrupperna ser genomsnittsaldern ut som foljer:
Bl - 21,65 (vtl 9: 23 ,8 ar; htl 8: 21 ,2); Bil - 35 (vtl 9: 27 ,5 ar;
htl 8); HP - 24,25 (vtl 9: 24, 1 ar; htl 8: 23,3).
Antagningspoang: Bl - 2 I ,70 (vtl 9: 21,30; htl 8: 21 ,56; vtl 8)
(max 22 ,5), Bil - 21,48 (vtl 9: 21,35 ; htl 8: 21,50) (max 22,5),
BF - 4(max4,00), HP - l ,70(vtl9: 1,60;htl8: 1,70)(max
2,00).
Te IO vt 19 hade 44 studenter. Denna motesdag ar 35 helt klara
och har kunnat ansoka om examen. 4 studenter har valt att skjuta
upp examensarbetet; ovriga saknar endast mindre saker att
fard igstal la.

e) Lagesrapport Canvas

§ 5.

Andringsfcirslag litteraturlista for kurs 4 ht 19

e) Kurser pate 1 och te 7 har ht! 9 gatt over till Canvas. Elinor
Schad berattar att det med hjalp och stod har tagit ungefar 8
klocktimmar att fa i gang kurs I.
Det gar att fa 8 klocktimmar per kurs for arbete med Canvas
samt viss hjalp med overforing av material.
Lararlag uppmanas att satta igang arbetet redan under ht 19 for
att vara forberedda infor vt20 da resterande kurser ska finnas i
Canvas.
Forslaget laggs pa bordet och bestar dels av justeringar till nya
upplagor och dels strykning av en bok. Kursen har mycket
litteratur i forhallande till antal poang. Att notera att fcirslaget
galler htl 9. Nya upplagor ska anvandas da lagstiftning har
andrats och/eller uppdaterats.
Motet antar lagt forslag.

§ 6.

§ 7.
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a) Erik Lundin berattar att i fortsattningen kommer
Samhallsvetarkaren mest att sta for utbildningsbevakning. Erik
Lundin och Amelia Hansson ar valda av karen som ledamoter i
ledningsgruppen.
Lundapsykologerna, LP, fokuserar mer pa det studiesociala,
med sina utskott. Ordforande for LP ar Nathalie Reinhold.
Vidare finns organisationer for KBT, PDT och fempsyk.
Psykologforbundets studentforening ar mer professionsinriktat.

Rap porter:
a) Studentrepresentanterna

b) Yrkeslivsrepresentanterna

b) Maria Holmqvist berattar om Socialstyrelsens arbete med att
ta fram nationella riktlinjer for utredning och stod. Uppdraget for
neuropsykiatri kom under sommaren.

Tomas Kempe: DOPS

Tomas Kempe tar upp fragan om hur svart det kan vara att
bedoma studenters klientarbete. OSCE har lyfts som en
mojlighet, det ar dock kostsamt och kraver stor arbetsinsats.
OOPS ar for kliniskt arbete och vander sig till handledare.
Beslutas att ta upp fragan pa nasta ledningsgruppsmote for
diskussion. Underlag ska bifogas den kallelsen.
Elinor Schad lamnar motet kl 11.55.

§ 9.

l ovrigt inget.

Ovrigt

Yid protokollet

Anita Lennerstedt
Justeras:

/
,;

,

