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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 

Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2010 

Styrelsen  
Richard Brodd Ordförande och kassör, AU-medlem (sammankallande), PRF:s 

representant i PSSN och i HORATIO – European Psychiatric 
Nurses 

Henrika Jormfeldt Vice ordförande, AU-medlem och årskonferensansvarig 
Inger Johansson Sekreterare och AU-medlem 

Hans Bergman Ledamot, AU-medlem  
Ann Ingvarsson Ledamot och medlemsansvarig 

Sten Ola Berdenius Ledamot 
Britt-Marie Lindgren Ledamot och årskonferensansvarig 

Helena Sergel Ledamot, del av året 

Psyche  
 

Richard Brodd Ansvarig utgivare, annonsansvarig och prenumerationsansvarig 

Hans Bergman Chefredaktör 
Mikael Nilsson Redaktör 

Christina Reslegård Lokalredaktör 
Monica Ceasar Lokalredaktör 

Revisorer 
 

Ingemar Wänebring Ordinarie 
Muhammad Ullah Ordinarie 

Christina Reslegård Ersättare 
Ulf Rogberg Ersättare 
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Valberedningen 
 

Rose-Marie Björklund Sammankallande 
Inga-Lisa Sigling  

Elisabeth Iggström  
Marie-Louise Wållberg  

Nätverkssamordnare 
 

Henrika Jormfeldt  
 

Aktiviteter under året 
 
2010-01-27 
Psykiatriska Riksföreningen deltar i arbetsgrupp arrangerad av SSF angående 
Kunskapsbaserad vård. 
 
2010-02-03 
Psykiatriska Riksföreningen deltar vid hearing med specialistsektioner inom Svensk 
sjuksköterskeförening 
 
2010-03-05  
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk bidrag till ”Nationella kvalitetsregister inom psykiatriområdet” via Carl Lago. 
 
2010-03- och fortlöpande under året 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
Forskarnätverk synpunkter på missbruksutredningen. 
 
2010-05-28 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter på Socialstyrelsens Slutrapport om öppen psykiatrisk 
tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård. 
 
2010-05-06-07 
Psykiatriska Riksföreningen arrangerar Årskonferens i Göteborg med temat ”Bemötande”. 
 
2010-08-22 
Psykiatriska Riksföreningen ger reflektioner på Högskoleverkets utredning om ökad kvalitet i 
psykoterapiutbildningen.  
 
2010-08-30 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
Forskarnätverk synpunkter på Socialstyrelsens preliminära version av Nationella riktlinjer för 
psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd 2010 – stöd för 
styrning och ledning.  
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2010-09-13  
Psykiatriska Riksföreningen bidrar i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
Forskarnätverk med synpunkter vid arbetsmöte angående nationell  
KVÅ-förteckning för psykiatrisk slutenvård.  
 
2010-09-22 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar vid Psykiatri-dag arrangerad av tidningen Dagens 
Medicin. 
 
2010-09-30 
Psykiatriska Riksföreningen ger svar på Remiss U2010/2149/UH 
”Sjuksköterskors specialistutbildning - vilket slags examen?” (Högskoleverkets rapport 
2010:5 R) Dnr 14/05/10. 
 
2010-11-10 
Psykiatriska Riksföreningen representerar Svensk sjuksköterskeförening vid en hearing på 
Rosenbad angående Psykiatrilagsutredningens tankar kring nämnda utredning, S 2008:09, den 
10 november 2010. 
 
2010-12-28 
Psykiatriska Riksföreningen har under året arbetat med att skapa samarbete med Svenska 
psykiatriska föreningen, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Svensk 
Sjuksköterskeförening och färdigställa en ansökan om ekonomiska medel för att utarbeta 
kliniska riktlinjer för hälsofrämjande omvårdnad vid psykofarmakologisk behandling. 

December 2010 
Psykiatriska Riksföreningen ingår i referensgruppen vid Sveriges Kommuner och Landsting 
kring projektet ”Bättre vård – mindre tvång”.  
 
Seminarie och konferensverksamheten   
Årskonferensen arrangerades i Göteborg i samband med årsmötet i maj. Utöver den har inga 
konferenser eller seminarier arrangerats. 

Ekonomi 
Styrelsens arbete med att balansera intäkter mot kostnader har pågått under flera år och visar 
på ett överskott 2010. Ett beslut har varit att ge ut Psyche fyra gånger per år. Resultatet för 
2010 är 63.484 kr. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen beviljat stipendium på 10 000 kronor. 

Internationellt samarbete 
PRF innehar ordförandeposten i det nordiska samarbetet PSSN (Psykiatriska Sjuksköterskors 
Samarbete i Norden). Under 2010 hölls en framgångsrik nordisk kongress i Helsingfors. 
Nästa kongress kommer att hållas på Island.   
Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Under 2010 har det varit två 
styrelsemöten. Sverige representeras av Richard Brodd som omvaldes som kassör i 
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HORATIOs styrelse. Psykiatriska Riksföreningen kommer att vara värd för nästa festival och 
konferens 2012 i Stockholm och arbetet med att planera denna pågår. 

Psyche 
Av ekonomiska skäl minskades antalet nummer av Psyche under 2010 från 5 till 4 nummer. 
Vi behöll upplagan på 2000 exemplar då detta inte utgör någon större kostnad. 
Innehållet har fokuserat på aktuella ämnen inom psykiatrisk vård och omvårdnad. Tidskriftens 
redaktion har i huvudsak utgjorts av två fasta medarbetare (varav en är styrelsemedlem) samt 
en lokal redaktör. Försök att knyta ytterligare en redaktör till tidskriften görs kontinuerligt, 
och fortsätter under år 2011. Redaktionen har under året fördjupat sitt samarbete med de 
danska och norska riksföreningarnas medlemstidskrifter. I samband med den nordiska 
konferensen i Helsingfors gav vi ut ett gemensamt samarbetsnummer som var uppskattat.  

Hemsidan 
I syfte att utveckla föreningens hemsida och göra den till en mer integrerad del av vår 
verksamhet har en extern konsult arbetat med hemsidan. Detta samarbete avslutades under 
hösten 2010 då flera förseningar med uppdateringar skedde. Styrelsen har beslutat att 
undersöka möjligheten att anlita en annan konsult för att göra en helt ny hemsida där det skall 
bli lättare för styrelsemedlemmarna själva kan göra uppdateringar. 
 

Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen 
Sölvesborg, Valjeviken 2011-04-06 
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