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VERKSAMHETSPLAN 2016
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF, kommer under året att arbeta med att
stärka psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion genom att fokusera på den specialistutbildade
sjuksköterskan på avancerad nivå. PRF avser även under det kommande året att stimulera
personcentrerade hälsofrämjande och förebyggande omvårdnadsinsatser såväl inom den
psykiatriska vården som inom övrig hälso- och sjukvård och i samverkan med övriga
vårdgivare. PRF:s verksamhet fokuserar på att utveckla samarbetsformer för utarbetande av
exempelvis kliniska riktlinjer mm inom psykiatrisk omvårdnad. Arbetet med att stärka
omvårdnadsperspektivet i psykiatrisk hälso- och sjukvård och i vårdforskning liksom att lyfta
viktiga omvårdnadsfrågor i den allmänna debatten fortsätter även under 2016. De frågor som
särskilt kommer att fokuseras på är patientinflytande, patientsäkerhet och vårdkvalitet liksom
att motverka stigmatisering av personer med psykisk ohälsa i samhället.
PRF ska i enlighet med stadgarna verka för att
-

utifrån ett psykiatriskt omvårdnadsperspektiv bidra till utvecklingen inom
psykiatrisk vård och belysa hur förändringar i samhället avspeglar sig på det
psykiatriska verksamhetsområdet,

-

kunskap sprids avseende psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde,

-

psykiatrisjuksköterskans kompetens efterfrågas och kommer till nytta i olika
sammanhang, t.ex. genom att lämna yttrande i remissbehandling, ta del av olika
skrivelser och rapporter samt i samverkan med andra samhällsaktörer delta i olika
projekt,

-

i samverkan med andra intressenter stödja psykiatrisjuksköterskans
kompetensutveckling samt stödja kvalitetsutvecklingen inom den psykiatriska
vården och omsorgen,

-

forskning och utveckling inom psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde
främjas bl.a. genom beviljande av stipendiemedel.

Utveckling av specialistsjuksköterskans yrkesprofession inom
psykiatrisk vård
Under 2016 kommer PRF att verka för att den reviderade versionen av kompetensbeskrivning
för specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård sprids och på så sätt bidra till att
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tydliggöra specialistsjuksköterskans profession. PRF arbetar fortlöpande med att utveckla
yrkesprofessionen i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet,
Socialstyrelsen, SKL, brukar- och yrkesorganisationer med flera. Detta arbete innebär bland
annat att delta i riktlinjearbeten, ge synpunkter på och följa upp aktuella utredningar, skriva
remissvar, utarbeta kvalitetsindikatorer och bidra till utveckling av kunskapsbaserad
psykiatrisk vård. Under 2016 planerar PRF att särskilt samarbeta med det nationella nätverket
för specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård samt med andra
sektioner inom Svensk sjuksköterskeförening.

Medlemsverksamheten
Under 2016 kommer styrelsen kontinuerligt att arbeta för att få fler aktiva medlemmar i
föreningen. Alla ledamöter i styrelsen förmedlar fortlöpande information om PRF i sina
kontakter med kliniskt verksamma sjuksköterskor, studenter på olika nivåer samt aktiva
forskare inom det psykiatriska verksamhetsområdet. Via hemsidan finns information för att på
ett enkelt sätt betala in medlemsavgift och bli medlem direkt. Föreningen arbetar fortlöpande
med att utveckla kommunikationen via sociala medier för att öka interaktion med
medlemmar.

Stipendium
Under 2016 kommer styrelsen aktivt att arbeta för att uppmärksamma möjligheten för
medlemmar att söka stipendium för att därigenom stimulera kunskapsutbyte och utveckling
inom psykiatrisjuksköterskans funktionsområde. Målsättningen är att kunna dela ut
stipendium om totalt 15 000 kr under året.

Nätverksarbetet
PRF:s styrelse kommer att fortsätta sitt samarbete med det Nationella forskarnätverket. Detta
samarbete fortsätter genom samverkan kring olika remissvar. Nätverkets medlemmar utses
som representanter för PRF vid olika uppdrag och bjuds in till deltagande vid PRF:s
Årskonferens i april 2016 i Göteborg. Medlemmarna i forskarnätverket kommer också att
uppmuntras att skicka in abstrakt till PSSN konferensen i Malmö september 2016. Styrelsen
kommer även att stödja och uppmuntra bildandet av nya nätverk.

Konferens- och seminarieverksamheten
Genom spridning av kunskap om psykiatrisk omvårdnad vill PRF stödja sjuksköterskor
verksamma inom psykiatriska verksamheter i yrkesrollen samt vara en inspirationskälla till
kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa. Ett verktyg i detta arbete är att skapa
olika mötesplatser, exempelvis konferenser och seminarier. PRF kommer att genomföra
årskonferensen den 14 - 15 april 2016 på Hotell Riverton i Göteborg med temat ”Dialog och
partnerskap i psykiatrisk omvårdnad”. Syftet med konferensen är att fokusera på samspelet
mellan patient och sjuksköterska samt dess betydelse för patientens möjlighet till hälsa och
återhämtning. PRF har som målsättning att konferensen ska erbjuda ett unikt tillfälle att
utbyta kunskap och erfarenheter.

Psyche
PRF planerar att ge ut 4 nummer av Psyche under 2016. Tidskriften är ett viktigt medel för att
nå medlemmar och andra intressenter. Vår ambition är att Psyche ska kännas aktuell och
informativ inom området psykisk hälsa/ohälsa. PRF vill genom tidskriften bidra till att
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synliggöra specialistsjuksköterskans unika kompetens och omvårdnadsperspektivets betydelse
i diskussioner och debatter kring psykisk hälsa/ohälsa. Ett viktigt led i detta är att fortsätta det
påbörjade arbetet med att integrera innehåll i tidskriften med föreningens hemsida och
närvaro på sociala medier. PRF vill fortsätta stimulera medlemmar att bidra med material i
form av recensioner, referat och populärvetenskapliga sammanfattningar av aktuell forskning
och beskrivningar av utvecklingsarbeten. Under 2016 kommer arbetet med att utveckla
tidskriften att fortsätta.

Hemsidan
Vår hemsida www.psykriks.se är ett viktigt medel för att synlig- och tydliggöra PRF.
Föreningen kommer fortsätta att lägga ut alla officiella ställningstaganden och remissvar på
hemsidan. Hemsidan kommer att utvecklas i takt med föreningens behov och intentioner.
Arbetet med att hitta förbättrade lösningar för kontinuerlig, snabb och säker uppdatering
fortsätter under 2016.

Internationellt samarbete
PRF kommer under året att genomföra den Nordiska konferensen på temat ”Narrative
Nursing” i samarbete med PSSN (PsykiatriSjuksköterskors Samarbete i Norden).
Konferensen kommer att hållas i Sverige, Malmö den 14-16 september 2016.
Det europeiska samarbetet kommer att fortsätta genom medlemskap i HORATIO. Styrelsen
har för avsikt att nominera en representant till generalförsamlingen i HORATIO vid nästa
tillfälle.
Styrelsen i Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor
Göteborg 2016-04-14

Henrika Jormfeldt

Britt-Marie Lindgren

Eva Lindgren

Ewa Langerbeck

Maria Åling

Karl-Henrik Forsman

Hampus Martinsson

Joachim Eckerström
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