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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

         Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2011 

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, samordnare för Psykiatriska 
Riksföreningens Nationella forskarnätverk och 
årskonferensansvarig 

Britt-Marie Lindgren Sekreterare, AU-medlem och årskonferensansvarig 

Muhammad Ullah Kassör och AU-medlem  

Susanne Syrén Ledamot och medlemsansvarig 

Sten Ola Berdenius Ledamot och chefredaktör, del av året 

Inger Johansson Ledamot, del av året  

Ewa Langerbeck Ledamot och ansvarig för hemsidan 

Psyche  
 

Richard Brodd Ansvarig utgivare, annonsansvarig och prenumerationsansvarig 

Hans Bergman Chefredaktör, del av året 

Sten Ola Berdenius         

Mikael Nilsson 

Chefredaktör, del av året 

Redaktör 

Christina Reslegård Lokalredaktör 

  

Revisorer 
 

Ingemar Wänebring Ordinarie 

Henrik Gregemark Ordinarie 

Christina Reslegård Ersättare 

Ulf Rogberg Ersättare 
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Valberedningen 
 

Ann Ingvarsson Sammankallande 

Inga-Lisa Sigling  

Mikael Nilsson  

Marie-Louise Wållberg  

Nätverkssamordnare 
 

Henrika Jormfeldt  
 
 

Aktiviteter under året 
 

Styrelsen har under 2011 haft fem fysiska styrelsemöten vanligen förlagda till lör-sön. 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 två tillfällen då den 
situation som uppstod krävde det. Diariet har under året omfattat 131 diariepunkter som krävt 
mer eller mindre arbetsinsatser. Nedan redovisas ärenden som krävt större arbetsinsats och 
även ett aktivt deltagande. 

 

2011, fortlöpande under året 
Psykiatriska Riksföreningen har under året medverkat vid ett flertal konferenser i syfte att 
marknadsföra vår förening.  
 
2011, fortlöpande under året 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar vid ordföranderåd arrangerade av SSF. 
 
2011-01-26 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter på HSV:s rapport 2010:9R ”Ökad kvalitet i 
psykoterapiutbildningen”. 
 
2011-02-03 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar vid ”Specialistsjuksköterskans dag” som arrangerades 
av Dagens Medicin. 
 
2011-02-04 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter på översyn av nationella kvalitetsregister ”Guldgruvan i hälso- 
och sjukvård”. 
 
2011-02-28 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter på nya gemensamma ledningsföreskrifter för HSL och SOL 
verksamheter. 
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2011-02-28 
Psykiatriska Riksföreningen lämnar i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter (författare Barbro Holm Ivarsson) inför revidering av FHI-
skrift för psykiatrisk vård angående ”Information och att stödja arbetet med tobaksfrihet”. 
 
2011-03-01 
Psykiatriska Riksföreningen stödjer SSF:s synpunkter på SOU 2010:65, Kompetens och 
ansvar – betänkande av 2009 års behörighetsutredning. 
  
2011-03-28 
Psykiatriska Riksföreningen deltar i hearing på SKL angående SOSFS 2008:18 ”Extern 
granskning av psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård”.  
 
2011-04-07-08 
Psykiatriska Riksföreningen arrangerar Årskonferens i Sölvesborg med temat ”Att undvika 
risken för metabolt syndrom. Hälsofrämjande psykiatrisk omvårdnad som komplement och 
alternativ till psykofarmakologisk behandling”. 
 
2011-05 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar vid Psykiatrisymposium under två dagar i Stockholm 
arrangerat av AB Conductive. 
 
2011-05-28 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
Forskarnätverk synpunkter på ”Socialstyrelsens slutrapport om öppen psykiatrisk tvångsvård 
och öppen rättspsykiatrisk vård”.  
 
2011-05-31 
Psykiatriska Riksföreningen deltar vid en hearing på Socialdepartementet angående 
Regeringens satsningar inom psykiatri och psykisk hälsa. 
 
2011-09-04 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter på förslag om ändrad examensbeskrivning. 
 
2011-09-15 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar i en intervju genomförd av Högskoleverket angående 
psykoterapeututbildningen.  
 
2011-10-06 och fortlöpande 
Psykiatriska Riksföreningen ingår i arbetsgrupp för att planera ”Framtidskonferens” som 
slutpunkt för projektet ”Bättre vård – mindre tvång”. 
 
2011-10-15 
Psykiatriska Riksföreningen ger i samarbete med Psykiatriska Riksföreningens Nationella 
forskarnätverk sina synpunkter på Missbruksutredningen SOU 2011:35 ”Bättre insatser vid 
missbruk och beroende”. 
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2011-10-28 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar i workshop om åtgärdsregistrering inom psykiatrin. 
 
2011-11-29 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar i ett första möte arrangerat av Vårdförbundet 
angående projektet ”Äldres vård och hälsa”. 
 
2011-12-07-08 
Psykiatriska Riksföreningen deltar i Vårdförbundets Riksföreningskonferens. 
 
2011-12-08 
Psykiatriska Riksföreningen medverkar i referensgruppen vid Sveriges Kommuner och 
Landsting kring projektet ”Bättre vård – mindre tvång”.  
 
Seminarie- och konferensverksamhet   
Årskonferensen arrangerades i Sölvesborg i samband med årsmötet i april. Utöver den har 
inga konferenser eller 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 2011 visar på ett överskott.  
 
Styrelsen har under verksamhetsåret inte beviljat något stipendium då inga ansökningar 
inkommit. 

 

Medlemsverksamhet 
Betalande medlemmar under 2011 var 551 personer varav 42 är pensionärer och 2 är 
studerandemedlemmar. 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 
Samordnare för Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk är utsedd av och 
medlem i Psykiatriska Riksföreningens styrelse. Forskarnätverket har under året bistått 
Psykiatriska Riksföreningen med sin expertis vid ett flertal tillfällen, framförallt när det 
handlat om att besvara olika remisser.  

Internationellt samarbete 
PRF innehar ordförandeposten i det nordiska samarbetet PSSN (Psykiatriska Sjuksköterskors 
Samarbete i Norden).  
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Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Sverige representeras av Richard 
Brodd som omvaldes som kassör i HORATIOs styrelse. Psykiatriska Riksföreningen kommer 
att vara värd för nästa festival och konferens 2012 i Stockholm och arbetet med att planera 
denna pågår. 

 

Psyche 
Tidskriften Psyche har getts ut med 4 nummer under 2011, vardera med 2000 exemplar 
undantaget det nordiska numret som var något färre. Innehållet har fokuserat på aktuella 
ämnen inom psykiatrisk vård och omvårdnad. Tidskriftens redaktion har i huvudsak utgjorts 
av tre fasta medarbetare varav två är styrelsemedlemmar (en av dem del av året) samt två 
lokala redaktörer. Redaktionen har fortsatt sitt samarbete med den norska riksföreningens 
medlemstidskrift och ett gemensamt nummer har utgivits under 2011.  
 

Hemsidan 
Föreningens hemsida har under 2011 bytt skepnad efter ett samarbete med en extern konsult 
som anlitades för uppdraget. Styrelsen är mycket nöjd med den layout som vår nya hemsida 
har och den är lättare att göra ändringar i och uppdatera. Vår avsikt är att arbeta vidare med att 
göra hemsidan till ett levande verktyg i kommunikationen med våra medlemmar och andra 
intresserade.   

Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen 
Göteborg 2012-02-23 

 

 

  

Richard Brodd  Henrika Jormfeldt 
 

 

  

Britt-Marie Lindgren  Susanne Syrén 
 

 

  

Muhammad Ullah  Ewa Langerbeck 
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