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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

         Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2013 

Styrelsen  
Richard Brodd Ordförande t.o.m. 16/12, kassör första halvåret, AU-medlem 

(sammankallande), PRF:s representant i PSSN t.o.m. 16/12 och 
i HORATIO – European Psychiatric Nurses 

Henrika Jormfeldt Vice ordförande, t.f. ordförande fr.o.m. 17/12, AU-medlem, 
samordnare för Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk och årskonferensansvarig 

Britt-Marie Lindgren Sekreterare, AU-medlem och årskonferensansvarig 
Ewa Langerbeck Ledamot, Kassör andra halvåret och AU-medlem  

Jonna Järvsén Ledamot, ansvarig för hemsidan 
Patrik Dahlqvist-Jönsson Ledamot, medlemsansvarig, årskonferensansvarig 

Maria Åling Ledamot, PRF:s representant i PSSN fr.o.m. 17/12 
Sebastian Gabrielsson Ledamot, chefredaktör för Psyche nr 3-4 /2013. 

Psyche  
 

Richard Brodd Ansvarig utgivare, annonsansvarig och prenumerationsansvarig 
t.o.m. 16/12 

Hans Bergman Chefredaktör nr 1- 2/2013.  
Sebastian Gabrielsson Chefredaktör nr 3-4 /2013, Ansvarig utgivare, annonsansvarig 

och prenumerationsansvarig fr.o.m. 17/12 
Mikael Nilsson Lokalredaktör 

Christina Reslegård Lokalredaktör 
Erland Olsson Ledamot i Redaktionsrådet, verksamt fr.o.m. nr 4/2013. 
Veronica Höglund 
Wemmenlöv 

Ledamot i Redaktionsrådet, verksamt fr.o.m. nr 4/2013. 

Åsa Priebe Ledamot i Redaktionsrådet, verksamt fr.o.m. nr 4/2013. 
Jörgen Öijervall Ledamot i Redaktionsrådet, verksamt fr.o.m. nr 4/2013. 
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Revisorer 
 

Ingemar Wänebring Ordinarie 
Ulf Rogberg Ordinarie 

Christina Reslegård Suppleant 
Jörgen Öijervall Suppleant 

Valberedningen 
 

Rose-Marie Björklund Sammankallande 
Inga-Lisa Sigling  

Mikael Nilsson  
Marie-Louise Wållberg  

Nätverkssamordnare 
 

Henrika Jormfeldt  
 
 

Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2013 haft fem fysiska styrelsemöten och ett blixtinkallat styrelsemöte per 
telefon på grund av ordförandes meddelande om att han avgick med omedelbar verkan. 
Utöver de fysiska mötena har styrelsen regelbundet haft kontakt via e-post angående frågor 
som inte kunnat vänta till nästa möte. Styrelsen har fortlöpande handlagt ärenden av olika 
karaktär och nedan redovisas ärenden som krävt ett aktivt deltagande och/eller en större 
arbetsinsats.  

 
2013, 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 
2014 års Jubileumskonferens med anledning av att föreningen fyller 50 år. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året arbetat med revidering av 
kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård. Den reviderade 
versionen kommer att presenteras under 2014.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid ett flertal 
konferenser i syfte att marknadsföra vår förening bl. a. Psykiatrissymposium i Stockholm.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året besvarat flera remisser som 
berört vårt område bland andra: Remisser om ”Rätt information – kvalitet och patientsäkerhet 
för vuxna med nedsatt beslutsförmåga” och ”Patientmaktutredningen”. 
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Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i Vårdförbundets 
projekt om ”Äldres vård och hälsa”. Uppdraget har utökats eftersom SIS (Swedish Standards 
Institut) har fått ett regeringsuppdrag att ta fram standards för särskilt boende och hemtjänst. 
Det innebär att arbetsgruppen numera lämnar synpunkter på Vårdförbundets representants 
förslag. 
 
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 har under året medverkat i projekt om 
Psykosregistret, PsykosR. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i en hearing om 
patienters rättigheter i den psykiatriska vården som arrangerades av Socialdepartementet. 
 
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 seminarium om de 
Nationella riktlinjerna för läkemedelsbehandling vid schizofreni. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året arbetat för att ta fram en brosch 
för Psykiatrisjuksköterskor.  
 
Seminarie- och konferensverksamhet    
Årskonferensen arrangerades i Malmö 21-22 mars i samband med årsmötet. Tema för 
konferensen var ”Att vara specialistutbildad psykiatrisjuksköterska på avancerad nivå”. 
Utöver den har inga seminarier arrangerats. 
 

Ekonomi  
Vid styrelsemötet i april 2013 utsågs Ewa Langerbeck till kassör men först i slutet av juni 
2013 kunde hon tillträda posten efter Richard Brodd. Då föreningens bokföring visade sig 
vara svårtolkad vid övertagandet beslutade styrelsen, på inrådan av revisorerna, att låta en 
extern revisor granska densamma. Denna revision har främst inneburit att PRF krävt in 
verifikat/kvitton samt utstående personliga skulder till föreningen. En granskning av 
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föreningens ekonomiska och administrativa system har genomförts och flera förslag till 
förändringar och förtydliganden har arbetats fram. Detta förbättringsarbete kommer att 
fortsätta även under 2014. Bokslutet för 2013 visar tyvärr ett minusresultat på 32 459 kr. 
Styrelsen har för avsikt att arbeta aktivt för att åter få en ekonomi i balans. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret beviljat 6 stipendium av totalt 7 inkomna ansökningar. 
Av de beviljade 6 stipendierna har en stipendiat avsagt sig det då aktiviteten som stipendiet 
söktes för inte kunde genomföras. 

 
Medlemsverksamhet  
Antalet medlemmar i PRF håller sig på en stabil nivå. Medlemsantalet är 587 (592 år 2012) 
vid december månad 2013. Medlemmar som tillkommit under året motsvarar i stort de som 
avsagt sig sitt medlemskap. Främsta orsak till avsägande av medlemskap är pensionering. 
Under året har svårigheter att erhålla betalning av medlemsavgift från framförallt 
nyrekryterade medlemmar uppmärksammats. Styrelsen har därför sett över rutiner och 
metoder för inbetalning och påminnelse, såsom införskaffande av i-zettle och ny 
inbetalningsmetod via hemsida.  
 
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 2013 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.  

 
Internationellt samarbete  
PRF innehar ordförandeposten i det nordiska samarbetet PSSN (Psykiatriska Sjuksköterskors 
Samarbete i Norden). PRF arrangerade tillsammans med övriga föreningar i PSSN den 
Nordiska konferensen för psykiatrisjuksköterskor i Reykjavik, 11-13 september. Temat var 
”Breaking barriers” och konferensen besöktes av ca 250 deltagare från ett tiotal länder. 
Förutom de nordiska länderna så var även Nederländerna, Kanada, USA, England och Turkiet 
representerade. I samband med den Nordiska konferensen genomfördes ett gemensamt 
styrelsemöte med de nordiska föreningarnas styrelser. 
Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Under 2013 har ett styrelsemöte 
genomförts. Sverige representeras av Richard Brodd som är kassör i HORATIOs styrelse.  
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Psyche  
Tidskriften Psyche har getts ut med 4 nummer under 2013. Vardera har tryckts med en 
upplaga om 2000 exemplar. En ny chefredaktör tillträdde sin post under årets andra del och 
styrelsen har också under året tillsatt ett redaktionsråd som påbörjat arbetet med att utveckla 
tidskriften. Innehållet har fokuserat på aktuella ämnen inom psykiatrisk vård och omvårdnad. 
Försök har gjorts att öka tidskriftens genomslagskraft genom att lägga upp visst innehåll på 
föreningens hemsida och sprida dessa på sociala medier. Redaktionsrådet har initierat en 
webbaserad läsarundersökning som ett led i tidskriftens utveckling. För att öka antalet 
prenumeranter har en kampanj riktad mot institutioner påbörjats av styrelsen.  
 

Hemsidan  
En kontinuerlig förbättring av PRF:s hemsida har pågått under 2013. Vår avsikt är att göra 
hemsidan till ett levande verktyg i kommunikationen med våra medlemmar och andra 
intresserade.   
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