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Nätverkssamordnare 
 

Henrika Jormfeldt  
 
 
Namnbyte 
Vid årsmötet 2012-02-23 beslutades att göra ett tillägg i namnet på föreningen till 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, detta för att tydliggöra att föreningen riktar 
sig till sjuksköterskor.  Vidare beslutades om ett engelskt namn på vår förening; Swedish 
Association of Psychiatric and Mental Health Nurses. 

Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2012 haft fem fysiska styrelsemöten. Utöver de fysiska mötena har 
styrelsen regelbundet haft kontakt via e-post angående frågor som inte kunnat vänta till nästa 
möte. Styrelsen har även haft telefonmöte vid flera tillfällen under året.  Styrelsen har 
fortlöpande handlagt ärenden som krävt mer eller mindre arbetsinsatser. Nedan redovisas 
ärenden som krävt större arbetsinsats och även ett aktivt deltagande. 

 
2012, fortlöpande under året 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har, genom att bjuda in föreläsare med 
erfarenhet av egen psykisk ohälsa till årskonferensen och Horatio festivalen, 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 arbetat med att planera och 
genomföra Horatiofestivalen, en fyra dagars konferens som ägde rum i Stockholm i 
september. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid ett flertal 
konferenser i syfte att marknadsföra vår förening.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året påbörjat en revidering av 
kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året besvarat flera remisser som 
berört vårt område bl.a. Remiss om psykoterapeutexamen och Psykiatrin och lagen – 
tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd. 
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Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i Vårdförbundets 
projekt om ”Äldres vård och hälsa”. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har fortsatt sitt samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting gällande projektet ”Bättre vård – mindre tvång”. Under året 
planerades och genomfördes den avslutande ”Framtidskonferensen” med omkring 600 
deltagare från hela landet. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i 
Levnadsvaneprojektet, Sjuksköterskors samtal om levandvanor, i samarbete med Svensk 
sjuksköterskeförening och andra riksföreningar. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i projekt om Bättre 
Psykosvård. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor medverkade vid Ordföranderådet som 
arrangerades av Svensk Sjuksköterskeförening. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor medverkade vid 
Riksföreningsordförandekonferens som arrangerades av Vårdförbundet. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i projekt om KVÅ, 
klassifikation om vårdåtgärder.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i projekt om 
Omvårdnadsvariabler inom psykiatrisk vård. 
 
Richard Brodd har, av Regeringen, utsetts till Expert i Patientmaktsutredningen som 
företrädare för Svensk Sjuksköterskeförening och i rollen som ordförande för Psykiatriska 
Riksföreningen för Sjuksköterskor. 
 
 
Seminarie- och konferensverksamhet    
Årskonferensen arrangerades i Göteborg 23 februari i samband med årsmötet. Tema för 
konferensen var ”Psykiatrisjuksköterskans roll vid psykisk ohälsa”. Utöver den har inga 
seminarier arrangerats. 
 

Ekonomi  
Styrelsens arbete med att balansera intäkter mot kostnader har pågått under flera år och visade 
för första gången på länge ett överskott under 2010. Trenden har fortsatt vilket innebär att vi 
även under 2012 visar på ett överskott. Resultatet för 2012 blev 77.841 kr. Tack vare en 
framgångsrik internationell konferens tillsammans med Horatio ledde det till ett överskott.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret beviljat två stipendium av totalt fyra inkomna 
ansökningar. 
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Medlemsverksamhet  
Glädjande nog har antalet medlemmar ökat under året. Medlemsantalet är 592 vid utgången 
av december månad. Medlemmar som under året "plockats bort" pga. utebliven betalning 
under föregående år eller att de själva avslutat sitt medlemskap är 139. Medlemmar som 
tillkommit under året är 72. 
 
Med syfte att stimulera sjuksköterskor/studenter verksamma inom psykiatrisk vård att söka 
medlemskap i PRF så har styrelsens ledamöter aktivt uppsökt sjuksköterskeutbildningar på 
grund och avancerad nivå för att informera om vår förening. Likaså har sjuksköterskor vid 
flera psykiatriska kliniker runt om i landet informerats om föreningen av företrädare från 
styrelsen. 
 

 
Nätverksverksamhet   
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har ett aktivt nätverk, detta är PRF:s 
Nationella forskarnätverk. Under 2012 har 7 nya medlemmar till kommit och det uppgår nu 
till 40 medlemmar. Forskarnätverket har under året bistått PRF med sin expertis framförallt 
när det handlat om att besvara olika remisser. En överenskommelse om samarbetsformer 
mellan PRF och nätverkets medlemmar har undertecknats av parterna. Nedan följer en 
redovisning av de aktiviteter som Forskarnätverket deltagit i. 
2012 – 01 – 16 Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor förmedlar intresseförfrågan 
inför eventuell utlysning av lektorat från forskargruppen psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- 
och sjukvårdsforskning vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet till 
Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk. 
2012 – 02 – 01 Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor ger i samarbete med 
Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk synpunkter på remiss 
"Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten".  
2012 – 02 – 10 Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor bjuder in Psykiatriska 
Riksföreningens Nationella forskarnätverk att delta PRF:s Årskonferens i Göteborg 23 den 
februari 2012. 
2012 – 09 – 20-23 Flera av Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverks 
medlemmar deltar vid Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing – in Stockholm 
2012. 
2012- 11 - 15 Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor besvarar i samarbete med 
Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk Remiss Psykiatrin och lagen - 
tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (2012:17).   
2012 – 11 – 23 Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor förmedlar förfrågan till 
Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk om intresse för att föreläsa för BUP-
sjuksköterskor i Stockholm i syfte att höja deras kompetens att ge psykoedukation och 
rådgivning kring kost, motion och sömn. 
2012 – 12 – 15 Överenskommelse mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och 
medlem i Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk undertecknas av parterna. 
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Internationellt samarbete  
PRF innehar ordförandeposten i det nordiska samarbetet PSSN (Psykiatriska Sjuksköterskors 
Samarbete i Norden). PSSN har haft ett möte under 2012, i samband med Horatio-festivalen. 
Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Under 2012 har 2 styrelsemöten 
genomförts, ett i Bratislava och ett i samband med Horatio-festivalen. Sverige representeras 
av Richard Brodd som är kassör i HORATIOs styrelse.  
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor var värd för och arrangerade tillsammans med 
HORATIO den andra Horatio-festivalen i Stockholm, 20-23 september. Temat var ”Vision, 
Knowledge and Practice in psychiatric and mental health nursing” och konferensen besöktes 
av ca 350 deltagare från 26 länder. 

 

Psyche  
Tidskriften Psyche har getts ut med 4 nummer under 2012, vardera med 2000 exemplar. 
Innehållet har fokuserat på aktuella ämnen inom psykiatrisk vård och omvårdnad. Tidskriftens 
redaktion har utgjorts av styrelsemedlemmarna samt två lokala redaktörer. Chefredaktörens 
uppgift har varit att sammanställa inkommande material till tryckeriet. Redaktionen fortsätter 
samarbetet med utbyte av artiklar mellan de nordiska länderna, dock har vi avslutat 
samarbetet avseende ett gemensamt nordiskt nummer.  
 

Hemsidan  
En kontinuerlig förbättring av PRF:s hemsida har pågått under 2012. Vår avsikt är att göra 
hemsidan till ett levande verktyg i kommunikationen med våra medlemmar och andra 
intresserade.   

Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 
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