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Strategisk utvecklingsavdelning

§ 1 Mötets öppnande





Val av justerare: Hannes Holmberg
Fastställande av dagordningen
Föregående mötesprotokoll bifogas till handlingarna.
Eventuella adjungeringar: Lena Örnberg, Matilda
Espmarker, Betul Cetinkaya, Cecilia Skoug

§ 2 Presentation av gäster och temat förebyggande av psykisk ohälsa bland
studenterna
Studentstödet består av fyra grupper på universitets allmänna
studievägledningen,studieverkstaden/Academic Support Centre,
pedagogiskt stöd och Studenthälsan. Gemensamt för grupperna är att
de har samtal med studenter, omsorg om individen, olika verktyg för
utveckling, genomströmning och utåtriktat arbete. Studenthälsan
vänder sig till studenter med studierelaterade problem. Det är svår
gränsdragningsproblematik vad som är studierelaterat och
studenterna hamnar ofta i kläm mellan olika insatser främst så de
slussas till öppenvården/psykiatrin. De har en bred kompetens med
korta kontaktvägar. De har även föreläsningar och workshops samt
en dropin verksamhet utöver bokade möten. Kontakt tas oftast via
självremiss på hemsidan och 2420 individuella besök varav 840
personer var nybesök. Drygt 15% av besökarna är internationella
studenter.
Lunds fontänhus driver ett projekt som heter en väg framåt som
riktar sig till studenter. Det erbjuds studieplatser, lunch/fika och en
social plats för att skapa ett sammanhang. Utöver detta så erbjuds
individuell handledning, hjälp med kontakt med myndigheter, forum
för studier- och livsredskap, sociala aktiviteter och friskvård för
kropp och själ. Studenterna kommer från alla fakulteter men mest
från samfak. Det kommer ofta studenter som har kört fast med
projektarbeten och uppsatser som är 25-30 år gamla. Ungefär 50
studenter per år deltar projektet. Projektmålen har lyckats bra och
studenterna är överträffat sina förväntningar och fått ett förbättrat
studieresultat. Det är på gång en fortsättning på projektet som
handlar om slussa ut studenterna i arbetslivet.
Lunds universitets studentkårer berättade om en rapport som CSN
har skrivit om hur studenterna mår. Den visar på att det finns ett
behov av att samverka mellan olika aktörer för att förbättra
studenternas sociala situationen. LUS identifierade bostadsbristen
som det största problemet för den sociala tryggheten följt av rätten
att vara sjukskriven på deltid samt en mottagningsenhet för att
slussas till rätt hjälp och stöd.
§ 3 Diskussion: Hur kan vi tillsammans bidra till att studenterna mår bättre?
Temat diskuterades utifrån grupper och följande frågor:
- Tänk kreativt – vad gör idag och vad vi kan vi utveckla?
- Vad behöver universitet och kommunen göra mer?
- Förebyggande och behandlade arbete, vad behövs mer?
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Grupp 1
Sjukskrivningsreglerna är ett av de största problemen. När
studenterna inte kan sjukskriva sig så riskerar de att missa sina poäng
och då även mista både CSN och bostaden. Ledande studentföreträdare möter studenter som mått dåligt och skulle behöva veta
var de ska skicka studenterna. De skulle vilja ha en checklista då de
byts så ofta.
Grupp 2
Universitet och kommunen skulle kunna skapa trygghet genom att
bygga fler bostäder för att ta ett helhetsansvar. Det är även viktigt att
skapa fler sociala sammanhang och sommaraktiveter för de som är
kvar i staden. Kommunens hemsida behöver uppdateras gällande
hälsoflikarna.
Grupp 3
I gruppen fördes en diskussion om vad vägen in och de offentligas
ansvar. Informationen behöver tydliggöras. Nyckelpersoner på
enheterna som möter studenterna behöver identifieras för att kunna
förbättra informationen och korta informationsvägarna.
Grupp 4
Nationerna skulle kunna spela en större roll för skapa sociala
sammanhang som minskar utanförskapet. Då skulle det vara ickealkoholrelaterade aktiveter samt ett värdfamiljsprojekt.
§4 Informationspunkter
Arbetet och planeringen inför siste april fortgår. Det är samma
samarbetet och upplägg som tidigare år.
Studeninfo har tecknat ett nytt avtal med kommunen och ett möte
har hållts för att öka samverkan.
Ett informationsmaterial gällande att engagera sig för flyktingar
kommer att tas fram i samverkan med kommunens
flyktingsamordnare. Planen är att det ska var klart till höstterminens
början.
Det har förekommit ett antal bra möten gällande polisens utredning
om alkholtillstånd samt med kommunens tillståndsenhet.
Det kommer att vara ett möte mellan kommun- och
universitetsledningen. Susanna återkopplar på kommande möte.

§ 5 Vårens möten
Vårens sista möte är den 31/5.
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§ 6 Övriga frågor
Björn Sanders och Jack Sefton är valda till LUS presidium för
kommande verksamhetsår. De gratuleras av rådet.
Det kommer att ske ett ångestlopp på Clemenstorget som kommer
att vara 209 m lång för att uppmärksamma psykisk ohälsa.
§ 7 Mötet avslutande
Ordförande Elin Gustafsson avslutar mötet klockan 20.00
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