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Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2014 haft fem fysiska styrelsemöten och två extra telefonmöten och 
behandlat 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. En stor del av årets arbete har fokuserats på att bringa ordning 
i föreningens ekonomi och bokföring samt att försöka klargöra arbetsformerna för ärenden 
som rör PSSN och Horatio.   
 
2014, 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 
2015 årsårskonferens som kommer att genomföras i Uppsala. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året arbetat med att presentera den 
reviderade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat vid konferenser i 
syfte att marknadsföra vår förening bl. a. Psykiatrissymposium i Stockholm.  
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Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året besvarat remisser som berört 
vårt område t ex Remiss om ”Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård” 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i Vårdförbundets 
projekt om ”Äldres vård och hälsa”. Uppdraget avslutades i slutet av 2014. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i en dag om 
specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård som arrangerades av Socialdepartementet och 
Vårdförbundet. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i en workshop om 
”Framtidens vård” anordnad av Vårdförbundet. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i en ”Traumadag” 
anordnad av Socialstyrelsen. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året medverkat i projekt om KVÅ, 
klassifikation om vårdåtgärder.  
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor medverkade vid Vårdförbundets kongress. 
 
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor medverkade vid 
Riksföreningsordförandekonferens som arrangerades av Svensk Sjuksköterskeförening. 
 
 
Seminarie- och konferensverksamhet    
Med anledning av föreningens 50-års jubileum arrangerades en Jubileumskonferens i 
Göteborg 27-28 mars i samband med årsmötet. Tema för konferensen var 
”Psykiatrisjuksköterska – en profession i utveckling”.  
 

Ekonomi  
Under 2014 har en stor del av arbetet i styrelsen handlat om att arbeta för att bringa ordning i 
såväl bokföring som ekonomi samt att försöka säkra upp rutiner för hantering av ekonomiska 
ärenden. Föreningens kassör har tagit fram flera förslag till förändringar, förtydliganden samt 
nya rutiner avseende ekonomihantering. Bokslutet för 2014 visar till vår stora glädje ett 
plusresultat. Styrelsen har under verksamhetsåret beviljat 2 stipendium (konferensavgift) i 
samband med postermedverkan vid American Psychiatric Association, Annual Meeting 3-7/5 
2014. 
 
Medlemsverksamhet  
Antalet medlemmar i PRF visar en något nedåtgående trend från 2012 och 2013. I mitten av 
december hade vi 632 personer registrerade som medlemmar men av dessa hade 65 personer 
inte betalt sin medlemsavgift för 2014. Återstår gör därmed 567 personer (587 medlemmar år 
2013). 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.  
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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. 
 
Det har skett lite förändringar i medlemsregistret under året. Vi har en ny kategori 
medlemmar (Medlem forskarnätverk) och att de rapporter vi nu kan få ut ur ”Robin” samtliga 
innehåller e-post adress så att vi enklare ska kunna nå de medlemmar vi vill via utskick. 
 
Nätverksverksamhet   
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har ett aktivt nätverk, detta är PRF:s 
Nationella forskarnätverk. Under 2014 har några nya medlemmar tillkommit och nätverket 
uppgår nu till 46 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 och kassörsposten i det nordiska samarbetet PSSN 
(Psykiatriska Sjuksköterskors Samarbete i Norden) då det är en tradition att det land som ska 
vara värdar för kommande Nordiska konferens också innehar de posterna. PSSN har haft två 
styrelsemöten telefonledes under året samt ett fysiskt möte, något som framförallt föranletts 
av de otydligheter som funnits avseende PSSN:s ekonomi och bokföring. 
Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Sverige representeras sedan 
tidigare av Richard Brodd som varit kassör i HORATIOs styrelse. Under 2014 har PRF:s 
styrelse informerat Horatio om att Brodd framgent inte företräder PRF. Henrika Jormfeldt 
deltog vid Horatio festivalen på Malta i november och företrädde PRF vid 
generalförsamlingens årsmöte. Birgit Andersen från Färöarna valdes in i Horatios styrelse och 
efterträdde Brodd på kassörsposten. 

 

Psyche  
Föreningens tidskrift Psyche har getts ut med 4 nummer under 2014. Av miljö och 
kostnadsskäl har överproduktionen minskats genom en upplaga på 1000 exemplar istället för 
som tidigare 2000 exemplar. Det under 2013 bildade redaktionsrådet har fortsatt arbetet med 
att under ledning av chefredaktören utveckla tidskriften. Resultatet av en webbaserad 
läsarundersökning avhandlades vid en workshop på årskonferensen. En annonsprislista har 
fastställts. 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. Under året har samarbetet med Jonas 
Rahm och Eskils tryckeri avslutats. Istället har samarbete inletts med Ågrenshuset i och med 
Psyche nummer 4 2014. Avsikten är att få bättre kontroll över och minska kostnaderna men 
samtidigt öka möjligheterna till fyrfärgstryck och fler sidor. 
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Hemsidan och Facebook  
En kontinuerlig förbättring av PRF:s hemsida har pågått under 2014. Vår avsikt är att göra 
hemsidan till ett levande verktyg i kommunikationen med våra medlemmar och andra 
intresserade.  Vidare finns föreningen på facebook och där har vi arbetat med att sprida 
information om vad vi arbetar med och om det har varit något speciellt som vi velat ska 
uppmärksammas. Fortfarande har vi en del att arbeta vidare med när det gäller både hemsidan 
och facebook. 

Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 
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