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Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2016 haft fyra fysiska styrelsemöten, ett ordinarie styrelsemöte och ett 
extra styrelsemöte samt ett AU per telefon för 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.  

 

2016 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 
2017 års årskonferens som kommer att genomföras i Växjö. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året tillhandahållit den reviderade 
kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har ägnat en stor del av sitt arbete under första 
halvan av 2016 till att planera genomförandet av den nordiska konferensen Narrative Nursing 
i Malmö.  
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Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året bistått Svensk 
sjuksköterskeförening med remissvar på Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso-och sjukvården 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid Socialstyrelsens 
hearing om nationella riktlinjer för schizofreni 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid av Svensk 
sjuksköterskeförening arrangerad workshop på temat ”Hur kan vi tillsammans utveckla 
Svensk sjuksköterskeförening, sektioner och nätverk”  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid expertmöte om 
läkemedelshantering och barn  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid 
referensgruppsmöte på socialdepartementet med fokus på barn och ungas psykiska hälsa  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i Socialstyrelsens 
hearing om delegering  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i projekt om KVÅ, 
klassifikation om vårdåtgärder.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året bistått Socialstyrelsen med att 
nominera personer till konsensuspanel för att samla in beprövad erfarenhet för nationella 
riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året inlett deltagande i ett projekt 
för att förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök i samarbete med 
representanter från Svenska Psykiatriska Föreningen. 
 
 
Seminarie- och konferensverksamhet    
I samband med årsmötet arrangerades en årskonferens i Göteborg 15 april 2016. Tema för 
konferensen var ” Dialog och partnerskap i psykiatrisk omvårdnad”.  
 
Den nordiska konferensen Narrative Nursing genomfördes i Malmö 14-16 september 2016. 
Konferensen attraherade slutligen ca 150 internationella deltagare och fick mycket goda 
utvärderingar. 
 

Ekonomi  
Bokslutet för 2016 visar till vår stora glädje ett plusresultat. Styrelsen har under 
verksamhetsåret beviljat 2 stipendium  
 
Medlemsverksamhet  
Antalet medlemmar i PRF är stabilt. Vid årsskiftet hade vi 558 personer registrerade som 
medlemmar.  



Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 
Verksamhetsberättelse 2016  4 (5) 

Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att utveckla kommunikation för att kunna nå 
medlemmar med utskick och information.  
 

Nätverksverksamhet   
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har ett aktivt nätverk, detta är PRF:s 
Nationella forskarnätverk. Nätverket har nu 42 medlemmar och har under året bistått PRF 
med sin expertis framförallt när det handlat om att besvara olika remisser.  

 

Internationellt samarbete  
PRF har under året innehaft ordförandeposten och kassörsposten i det nordiska samarbetet 
PSSN (Psykiatriska Sjuksköterskors Samarbete i Norden) och överlämnat detta till Färöarna 
då det är en tradition att det land som ska vara värd för kommande Nordiska konferens också 
innehar dessa poster. PSSN har haft ett fysiskt styrelsemöte och ett telefonledes under året. 

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

 

Psyche  
Föreningens tidskrift Psyche har getts ut med 4 nummer under 2016. Under året har 
samarbetet med Ågrenshuset fortsatt och samarbetet har fungerat bra. Samarbetet avseende 
annonsförsäljning har gett ungefär 10 000 kr i intäkter.  

Arbete med att integrera innehåll i tidskriften med föreningens hemsida och närvaro på 
sociala medier har fortsatt under 2016. PRF vill fortsätta stimulera medlemmar att bidra med 
material i form av recensioner, referat och populärvetenskapliga sammanfattningar av aktuell 
forskning och beskrivningar av utvecklingsarbeten. 

 

Hemsidan och Facebook  
PRF:s hemsida har under 2016 fungerat väl. Hemsidan är ett levande verktyg i 
kommunikationen med medlemmar och andra intresserade. Hemsidan har haft 22 985 besök 
under 2016 vilket motsvarar ca 157 besök per dag. Föreningen har också en Facebooksida och 
ett Twitterkonto som underlättar kommunikationen med föreningens medlemmar. 377 
personer följer PRF via Facebook och Twitterkontot har 458 följare. Denna kommunikation 
går även att följa via hemsidan och är öppen för alla. Arbetet med att utveckla våra 
kontaktvägar via sociala medier pågår kontinuerligt.  
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Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 

 
Växjö 2016-03-23 

 

 

  

Henrika Jormfeldt  Britt-Marie Lindgren 
 

 

  

Eva Lindgren  Jenny Molin 
 

 

  

Jenny Karlsson 
 

 

 Karl-Henrik Forsman 
 
 

Hampus Martinsson  Joachim Eckerström 
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