
Motiveringarna 
 
Luleå tekniska universitets pedagogiska pris till Patrik Holmlund  
Patrik har varit med vid starten av datorspelsutbildningar i Skellefteå och leder aktivt 
utvecklingsarbete med nya/befintliga kurser där studenternas lärande alltid sätts i första rummet. 
Han har utvecklat föreläsningar såväl som laborationer i tiotalet olika kurser inom flera olika 
utbildningar. Ett konkret exempel är kursen Examensarbete där han har infört en tydlig struktur där 
studenterna har tydliga tidplaner samt information om hur arbetena bedöms enligt en betygsmatris. 
Strukturen och informationen stödjer studenternas lärandeprocess vilket även lett till ökad förståelse 
från företagen samt ökad kvalitet på examensarbetena. Patrik är omtyckt av både studenter och 
kollegor vid avdelningen/institutionen. Hans goda relation till sina studenter framgår inte minst 
genom kursvärderingar där han genomgående får höga omdömen. 
 
Rune och Märta Ströms stipendium till Alex Bergdahl och Tobias Wahlrros  
Alex och Tobias har genom gott studiefokus under en längre tid presterat väl inom de studier de 
bedriver. 
De har därför uppfyllt målsättningen för Rune och Märta Ströms stipendium och får därför i enlighet 
med stiftelsens ändamål ett förtjänstfullt penningstipendiie för sina fina studieprestationer. 
 
Stipendiet till minne av Elisabeth Holmgren till Terese Wahlroos 
Den länsgemensamma rättspsykiatrin i Region Norrbotten har ett viktigt uppdrag att ge vård och 
rehabilitering till i domstol dömda och/eller särskilt vårdkrävande patienter med behov av psykiatrisk 
specialistvård. Författaren till studien ”Patienters erfarenhet och upplevelser av rättspsykiatrisk 
heldygnsvård” lyfter fram förhållanden inom rättspsykiatrin som måste synliggöras och 
problematiseras för att vården ska vara individuell och att alla patienter ska behandlas med respekt 
och omtanke. Terese Wahlroos har genom sin studie lyft fram viktiga aspekter inom rättpsykatrin 
såsom betydelsen av att stärka och engagera patienten så att hen kan bli en aktiv och självklar 
partner i vården. Att se och arbeta för patientens bästa ur ett långsiktigt livsperspektiv är till nytta 
både för patient och samhälle. Studien bidrar till viktig kunskap för att möjliggöra återgång till ett liv 
utanför rättspsykiatriska vårdformer. Studien har bedrivits i nära samverkan med Region Norrbotten 
och Luleå tekniska universitet och är ett bra exempel på hur samverkan mellan akademi och 
verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  
 


