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LUS presidium och en Organisationskonsult
På institutionen för psykologi vid Lunds universitet genomgår studenterna på
psykologprogrammet en praktisk kurs i organisationsutvecklings- och
personalhandledningsuppdrag (se bilaga 3b för en beskrivning av kursens omfattning).
Denna praktikkurs riktar sig bland annat mot organisationer som är i behov av ett
förbättrat arbete vad gäller samverkan mellan organisationer, arbetslagsutveckling,
psykosocialt arbetsmiljöarbete och annat. Några särskilt intressanta områden som en
organisationskonsult kan hjälpa till med är att arbeta med stresshantering, hög
arbetsbörda/belastning, gruppdynamik och psykosocialt arbetsmiljöarbete
Med ovan beskrivning av vad en organisationskonsult kan arbeta med är det min
djupa övertygelse om att arbetet inom LUS presidium skulle gynnas av att delta som
organisation under en sådan praktikkurs. Arbetet i LUS presidium är av en mycket
stressig karaktär med återkommande hög arbetsbelastning, där arbetets framgång i stor
utsträckning är beroende av att dynamiken mellan presidiet fungerar på ett
tillfredsställande sätt. Även om det inte är min uppfattning att nuvarande presidium är
i akut behov av översyn talar en historia av utbrändhet och stress i organisationen för
att risken för en dålig arbetssituation är stor. Därför tror jag att ett förebyggande
arbete är av stor vikt även när det fungerar utan katastrofer.
Att använda sig av organisationskonsulter på psykologprogrammet är förekommande
idag bland andra, liknande organisationer så som ett par studentnationer (för deras
kuratel). Uppdraget för organisationskonsulten brukar formuleras tillsammans med
organisationen och jag tror att med en ingång på att arbeta med stresshantering och
gruppdynamik så skulle LUS som helhet se ett friskare presidium och en effektivare
organisation.
Arbetet med en organisationskonsult inom denna kursen sträcker sig över en termin
och består av några återkommande träffar mellan organisationen (LUS presidium i
detta fallet) och konsulten. Det kostar inget att delta som organisation, utöver
eventuella kostnader kopplade till resor, material, utskick och liknande för den student
som agerar konsult. Jag har i nuläget ingen mer konkret uppfattning om hur mycket
det skulle kunna uppgå i, men ser ett budgetutrymme både i posten för resekostnader
eller diverse.
Därför yrkar Martin Hansen
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att
uppdraga LUS presidium att fylla i och skicka in ”formulär för
beställning av konsulttjänster och handledning” med en gemensamt formulerad
uppdragsbeskrivning efter ovan problembild senast den 19e december, samt,
att
LUS presidium, vid accepterad ansökan, träffar en
organisationskonsult inom ramen för kursen på psykologprogrammet under
vårterminen 2018.

I tjänsten,
Martin Hansen
Ordförande
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