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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 

Styrelsen  
  

Henrika Jormfeldt Ordförande, AU-medlem, samordnare för Psykiatriska 
Riksföreningens Nationella forskarnätverk  

Britt-Marie Lindgren Vice ordförande, Sekreterare t.o.m. september, AU-medlem  

Ewa Langerbeck Kassör, AU-medlem,  

Eva Lindgren Ledamot, sekreterare, AU-medlem,  

Karl-Henrik Forsman Ledamot, medlemsansvarig (returadress Psyche), ansvarig för 
prenumerationsregistret 

Maria Åling Ledamot, AU-medlem, PRF:s representant i PSSN, ansvarig för 
den nordiska konferensen, årskonferensansvarig 

Joachim Eckerström Ledamot, ansvarig för hemsidan, ansvarig för den nordiska 
konferensen 

Hampus Martinsson Ledamot, årskonferensansvarig 

Erik Rask Ledamot tom oktober 2015 

 

Psyche  

 

 

Sebastian Gabrielsson  

 

Chefredaktör, Ansvarig utgivare, annonsansvarig och 
prenumerationsansvarig  

Åsa Priebe Ledamot i Redaktionsrådet 

Jörgen Öijervall Ledamot i Redaktionsrådet 
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Valberedningen  

Mikael Nilsson  Sammankallande 

Jenny Molin  

Kristina Haglund 

 

 

Nätverkssamordnare  

Henrika Jormfeldt  

 
 

  
 
 

Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2015 haft fem fysiska styrelsemöten och två extra telefonmöten och 
behandlat ärenden som krävt handläggning innan nästa styrelsemöte. Utöver de fysiska 
mötena har styrelsen regelbundet haft kontakt via e-post. Styrelsen har fortlöpande handlagt 
ärenden av olika karaktär och nedan redovisas ärenden som krävt ett aktivt deltagande 
och/eller en större arbetsinsats.  

 

2015 fortlöpande under året 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året aktivt verkat för att synliggöra 
hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa, samt de erfarenheter från psykiatrisk vård och 
omvårdnad som personer med psykisk ohälsa har. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året planerat för genomförande av 
2016 årsårskonferens som kommer att genomföras i Göteborg. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året tillhandahållit den reviderade 
kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid bl. a. två olika 
internat och workshops i augusti på området psykisk hälsa arrangerade av 
Socialdepartementet i syfte att stärka och utveckla insatser inom området psykisk ohälsa.  
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Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året både själv besvarat och bistått 
såväl Svensk sjuksköterskeförening som Vårdförbundet med att besvara remisser som berört 
vårt område t ex Remiss om ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende” samt gett synpunkter på E-
hälsokommitténs betänkande ”Nästa fas i e-hälsoarbetet, SOU 2015:32”. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i en dag om 
specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård som arrangerades av Socialdepartementet och 
Vårdförbundet. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i ett internat om 
”samarbetet mellan Vårdförbundet och sektioner och nätverk” anordnad av Vårdförbundet. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i en ”Traumadag” 
anordnad av Socialstyrelsen. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i projekt om KVÅ, 
klassifikation om vårdåtgärder.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor medverkade vid Vårdförbundets kongress. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor medverkade vid 
Riksföreningsordförandekonferens som arrangerades av Svensk Sjuksköterskeförening. 
 
 
Seminarie- och konferensverksamhet    
I samband med årsmötet arrangerades en årskonferens i Uppsala 19-20 mars 2015. Tema för 
konferensen var ” Delaktighet och utveckling”.  
 

Ekonomi  
Bokslutet för 2015 visar till vår stora glädje ett plusresultat. Styrelsen har under 
verksamhetsåret beviljat 3 stipendium  
 
Medlemsverksamhet  
Antalet medlemmar i PRF är stabilt. I mitten av december hade vi 632 personer registrerade 
som medlemmar men av dessa hade 65 personer inte betalt sin medlemsavgift för 2015. 
Återstår gör därmed 567 personer.  
 
Med syfte att stimulera sjuksköterskor/studenter verksamma inom psykiatrisk vård att söka 
medlemskap i PRF så har styrelsens ledamöter aktivt sökt upp sjuksköterskeutbildningar på 
grund- och avancerad nivå för att informera om föreningen. Likaså har sjuksköterskor vid 
flera psykiatriska kliniker runt om i landet informerats om PRF av företrädare från styrelsen. 
 
Styrelsen har under året arbetat med system för att enklare kunna nå medlemmar med utskick 
och information. Vi önskar fortsatt att medlemmar anmäler sin e-post adress till föreningen.  
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Nätverksverksamhet   
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har ett aktivt nätverk, detta är PRF:s 
Nationella forskarnätverk. Nätverket har nu 41 medlemmar och har under året bistått PRF 
med sin expertis framförallt när det handlat om att besvara olika remisser.  

 

Internationellt samarbete  
PRF innehar ordförandeposten och kassörsposten i det nordiska samarbetet PSSN 
(Psykiatriska Sjuksköterskors Samarbete i Norden) då det är en tradition att det land som ska 
vara värdar för kommande Nordiska konferens också innehar de posterna. PSSN har haft två 
styrelsemöten telefonledes under året samt ett fysiskt möte, något som framförallt föranletts 
av de otydligheter som funnits avseende PSSN:s ekonomi och bokföring. Under december 
månad avregistrerades PSSN som förening i Sverige och bankkonto avslutades. Resterande 
medel 20 878 SEK överfördes till Färöarnas psykiatriska sjuksköterskeförening enligt 
gemensamt beslut i PSSN:s styrelse.  

Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Sverige har under året inte haft 
någon företrädare i HORATIO:s styrelse men vårt medlemskap fortsätter.  

 

Psyche  
Föreningens tidskrift Psyche har getts ut med 4 nummer under 2015. Av miljö och 
kostnadsskäl har överproduktionen minskats genom en upplaga på 1000 exemplar istället för 
som tidigare 2000 exemplar. Under året har samarbetet med Ågrenshuset fortsatt och 
samarbetet har fungerat bra. Avsikten är att få bättre kontroll över och minska kostnaderna 
men samtidigt öka möjligheterna till fyrfärgstryck och fler sidor. Ett samarbete med 
Ågrenshuset avseende annonsförsäljning har inletts. 

 

Hemsidan och Facebook  
PRF:s hemsida har under 2015 haft problem med hackning och under en period har sidan helt 
stängts ned. Under hösten har en ny hemsida tagits fram och arbetet med att utveckla och 
förbättra den nya hemsidan pågår. Hemsidan är ett levande verktyg i kommunikationen med 
våra medlemmar och andra intresserade.  Föreningen har också en Facebooksida där vi och 
våra medlemmar har möjlighet att kommunisera med varandra. Arbetet med att utveckla våra 
kontaktvägar via sociala medier pågår kontinuerligt.  

Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 

 
Göteborg 2016-04-14 

 

 

  

Henrika Jormfeldt  Britt-Marie Lindgren 
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Eva Lindgren  Ewa Langerbeck 
 

 

  

Maria Åling 
 

 

 Karl-Henrik Forsman 
 
 

Hampus Martinsson  Joachim Eckerström 
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