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lnst för psykologi 

Yrkes I i vsrepresentant 
lnst för psykologi 

Yrkes I i vsrepresentant 
lnst för psykologi 
lnst för psykologi 

Jens Knutsson Lärarlag kurs 7 och 9 
Chris Mathieu Sociologiska institutionen tom§ 4 
Erik Lundin Studerande te 6 
Bertil Persson Lärarlag kurs 2 lnst för psykologi 
Elia Psouni Lärarlag kurs 3 
Elinor Schad Lärarlag kurs 1 
Susanna Vestberg Lärarlag kurs 6 och 13 
Margit Wångby Lundh Lärarlag kurs 14 

Anita Lennerstedt Sekreterare 

§ I. 

§ 2. 

§ 3. 

§ 4. 

J usteringsperson 

Fastställande av dagordningen 

Föregående protokoll 

Studierektor: 
a) Rapport från lnstitutionsstyrelsen 14/4 
b) Diskussioner med anledning av Corona på 
LU och fakulteten 

c) Avslutningscermoni 

lnst för psykologi 

lnst för psykologi 

Mötet hålls via zoom. 

Tomas Kempe utses. 

Dagordningen fastställs med följande tillägg § 7. Susanna 
Vestberg: zoom och sekretess; § 8. Elinor Schad: studentinitiativ. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

a) Jonas Bjärehed har inget särskilt att rapportera. 

b) Generellt gäller att allt arbete bör ske på distans, fokus är att 
hantera dagsläget. 

Oklart idag hur det blir till hösten, om det blir undervisning i 
sal eller fortsatt på distans. 

c) Alla avslutningsceremonier på hela universitetet ställs in eller 
skjuts på framtiden . 
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d) Samordningsfrågor 

§ 5. Coronaläget och planering inför ht20 

§ 6. Rapporter: 

a) Studentrepresentanterna 

b) Y rkesl i vsrepresentanterna 

§ 7. Susanna Vestberg: zoom och sekretess 

§ 8. Elinor Schad: studentinitiativ 
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Mötet diskuterar alternativ men vi måste förhålla oss till 

gällande riktlinjer. 
Information ti 11 te I 0 behöver gå ut. 

d) Samordningsfrågor. 
Elinor Schad berättar att ett matematikkompendium, för 

repetition, är framtaget till te I, i samarbete med Margit Wångby 
Lundh och Jonas Bjärehed. 

Chris Mathieu lämnar mötet kl I 0. 

Jonas Bjärehed informerar att planeringen inför ht20 är att kunna 
återgå till undervisning i sal. Dock finns idag inga klara besked. 

Några punkter som behöver särskild bevakning: 
- VFU, både tillgång på platser och stora kursgrupper. Gäller te 6 
och te 9 inklusive komplettander. 
- Delkurs I 0:3 att hitta konsult- och handledningsuppdrag. 

En fördel med digitaliseringen är att det nu finns föreläsningar 
med mera material att använda som back up vid behov. 

Söktrycket till kurser och program ht20 är något högre än inför 
ht 19. Mycket oklart läge dock för internationella studenter. 

a) Erik Lundin berättar att Lundapsykologerna har ställt in all 
verksamhet. Arbete pågår dock digitalt, bland annat med en 
sångbok. 

Det är lite svårigheter att rekrytera till poster i styrelsen. Detta 
gäller även till poster i Psykologförbundets studeranderåd. 

PS20 är flyttat till hösten, 23-25/ 10. 

Samhällsvetarkåren arbetar med enkät bland studenter om 
undervisning på distans och konsekvenser av social distansiering. 

b) Maria Holmqvist kommer att på nästa möte lyfta frågan om 
överdiagnosticering, två artiklar bifogas då. Punkter att diskutera 
blir vad studenterna kommer att möte i yrkeslivet och hur det kan 
påverka utbildningen. 

Maria Holmqvist berättar att regionen nu slutit avtal med ett 80-
tal handledare, framför allt gällande psykoterapi och bemötande. 

Dariush Djamnezhad berättar att i grundskolan är läget ungefär 
som vanligt. Gymnasieskolor har distansundervisning. 

Susanna Vestberg lyfter frågan om sekretess i zoom och andra 
digitala verktyg. 

Zoom har några säkerhetssteg att använda; att man loggar in 
först med StiL/Lucat, innan man går in på möte och att använda 
lösenord. 

Elinor Schad berättar om ett studentinititativ att starta en 
stödsamtalslinje; ett nationellt nätverk har startat en förening 
" Prata med en psykologstudent" . 

Mötet lyfter ett par punkter som problematiska: handledning till 
studenterna, gränsdragning mellan hälso-/sjukvård och pro bono
arbete, vilket signalvärde har begreppet psykologstudent. 



§ 9. Övrigt 

Vid protokollet 

d~ c/4 u w 1), '!«fr 
Anita Lennerstedt 
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Föreningen har inte vänt sig till institutionen. 
Mötet ger Jonas Bjärehed i uppdrag att höra med det nationella 

studierektorsnätverket. 

I övrigt inget. 

~ 
Tomas Kempe 


