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VERKSAMHETSPLAN 2013
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, PRF, kommer under 2013 att arbeta med att
stärka psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion genom att fokusera på den specialistutbildade
sjuksköterskan på avancerad nivå. Vi fortsätter med särskilt fokus på hälsofrämjande och
förebyggande omvårdnadsinsatser såväl inom psykiatrisk vård som inom övrig hälso- och
sjukvård och i samverkan med övriga vårdgivare. PRF:s verksamhet fokuserar på att utveckla
samarbetsformer för utarbetande av exempelvis kliniska riktlinjer mm inom psykiatrisk
omvårdnad. Arbetet med att stärka omvårdnadsperspektivet i den psykiatriska vården och att
lyfta viktiga omvårdnadsfrågor i den allmänna debatten fortsätter även under 2013. De frågor
som vi avser att fortsatt fokusera på är patientinflytande, patientsäkerhet och vårdkvalitet.
PRF ska i enlighet med stadgarna verka för att
-

utifrån ett psykiatriskt omvårdnadsperspektiv bidra till utvecklingen inom
psykiatrisk vård och belysa hur förändringar i samhället avspeglar sig på det
psykiatriska verksamhetsområdet,

-

kunskap sprids avseende psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde,

-

psykiatrisjuksköterskans kompetens efterfrågas och kommer till nytta i olika
sammanhang, t.ex. genom att lämna yttrande i remissbehandling, ta del av olika
skrivelser och rapporter samt i samverkan med andra samhällsaktörer delta i olika
projekt,

-

i samverkan med andra intressenter stödja psykiatrisjuksköterskans
kompetensutveckling samt stödja kvalitetsutvecklingen inom den psykiatriska
vården och omsorgen,

-

forskning och utveckling inom psykiatrisjuksköterskans verksamhetsområde
främjas bl.a. genom beviljande av stipendiemedel.

Utveckling av psykiatrisjuksköterskans yrkesprofession
Under 2013 kommer en reviderad version av kompetensbeskrivningen att färdigställas. PRF
arbetar fortlöpande med att utveckla psykiatrisjuksköterskans yrkesprofession i samarbete
med Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Socialstyrelsen, SKL, brukar- och
yrkesorganisationer med flera. Detta arbete innebär bland annat att delta i riktlinjearbeten, ge
synpunkter på och följa upp aktuella utredningar, skriva remissvar, utarbeta
kvalitetsindikatorer och bidra till utveckling av kunskapsbaserad psykiatrisk vård.
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PRF avser att verka för en utmärkelse till ”Årets psykiatrisjuksköterska”. Utmärkelsen ska ges
till en legitimerad och yrkesverksam sjuksköterska, medlem i PRF, som är engagerad i
omvårdnad av personer med psykisk ohälsa och som värnar om patientinflytande,
patientsäkerhet och vårdkvalitet. Årets psykiatrisjuksköterska erhåller ett stipendium om 3000
kr, ett diplom samt deltagaravgiften till PRF:s Årskonferens.
Under 2013 planerar PRF att intensifiera samarbetet med andra föreningar till exempel
sjuksköterskor i äldrevård, distriktssjuksköterskeföreningen och sektionen handledning i
omvårdnad. Vi planerar att fortsätta samarbetet med det nationella nätverket för
specialistutbildningen för sjuksköterskor med inriktning psykiatrisk vård.

Medlemsverksamheten
Under 2012 har medlemsantalet ökat och vår ambition är att denna positiva trend ska hålla i
sig 2013. Alla ledamöter i styrelsen förmedlar kontinuerligt information om PRF i sina
kontakter med kliniskt verksamma sjuksköterskor, studenter på olika nivåer samt aktiva
forskare inom det psykiatriska verksamhetsområdet. Via hemsidan finns information för att på
ett enkelt sätt betala in medlemsavgift och bli medlem direkt.

Nätverksarbetet
PRF:s styrelse kommer att fortsätta sitt samarbete med det Nationella forskarnätverket. Detta
samarbete fortsätter genom att bjuda in närverkets medlemmar till deltagande vid PRF:s
årskonferens 2013 i Malmö i mars. Styrelsen kommer också att stödja och uppmuntra
bildandet av nya nätverk.

Konferens- och seminarieverksamheten
Genom spridning av kunskap inom det psykiatriska verksamhetsområdet vill PRF stödja
psykiatrisjuksköterskan i sin yrkesroll och vara en inspirationskälla till kompetensutveckling
inom psykiatrisk omvårdnad. Ett verktyg i denna fråga är olika mötesplatser, exempelvis
konferenser och seminarier. PRF:s årskonferens genomförs den 21-22 mars 2013 på
Börshuset i Malmö med temat ”Att vara specialistutbildad psykiatrisjuksköterska på
avancerad nivå”. Syftet med konferensen är att tydliggöra den specialistutbildade
psykiatrisjuksköterskans roll för hälsa och återhämtning vid psykisk ohälsa.

Psyche
Tidskriften är ett viktigt medel för att nå ut till medlemmar och ett verktyg för att rekrytera
nya. PRF planerar att ge ut 4 nummer av Psyche under 2013. Vår ambition är precis som
tidigare år att Psyche ska kännas aktuell och informativ för den enskilda
psykiatrisjuksköterskan oavsett verksamhetsområde. PRF vill fortsätta att stimulera
medlemmar till att lämna material, i form av reportage, bokrecensioner och referat av
kandidat- och magisteruppsatser. Det internationella utbytet och samarbetet ska också under
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2013 avspeglas i tidningen. Under 2013 kommer styrelsen aktivt att arbeta för att forma ett
redaktionsråd inför 2014 samt att strukturera upp arbetet med eventuella tema-nummer av
tidningen. Vidare kommer styrelsen inför 50-års jubiléet 2014 att börja planera för ett
jubileumsnummer.

Hemsidan
Vår hemsida www.psykriks.se är ett viktigt medel för att synlig- och tydliggöra PRF. En
nyhet för 2013 är att alla officiella ställningstaganden och remissvar från föreningen kommer
att finnas tillgängliga på hemsidan. Hemsidan kommer för övrigt att utvecklas i takt med
föreningens behov och intentioner. Arbetet med att hitta förbättrade lösningar för
kontinuerlig, snabb och säker uppdatering fortsätter under 2013.

Internationellt samarbete
Det internationella samarbetet arbetet under året kommer att handla om att förvalta och
fördjupa det redan etablerade nordiska samarbetet (PSSN) vid nästa Nordiska konferens,
”Breaking barriers” den 11-13 september 2013 i Reykjavik. Vi kommer också att fördjupa
och vidareutveckling det europeiska samarbetet genom HORATIO. HORATIO kommer i
samarbete med Turkiet att arrangera en konferens i Istanbul 31/10-2/11. Det nordiska
samarbetet kring Psyche och våra motsvarande nordiska föreningstidningar kommer att
fortsätta.
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