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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2019 

Styrelsen  
Henrika Jormfeldt Ordförande, AU-medlem, PRF:s årskonferensansvarig, ansvarig för 

Psykiatriska Riksföreningens Nationella forskarnätverk, 
representant i PSSN, ledamot i generalförsamlingen för HORATIO  

Hanna Tuvesson Vise ordförande, AU-medlem, ansvarig för Psykiatriska 
Riksföreningens Nationella forskarnätverk  

Britt-Marie Lindgren Ledamot, kassör, AU-medlem  
Eva Lindgren Ledamot, sekreterare, AU-medlem,  
Jenny Molin Ledamot,  
Jenny Karlsson Ledamot, PR/sponsor ansvarig 
Joffen Kleiven Ledamot, ansvarig för IT/hemsida, 
Paul Stråby Ledamot, medlemsansvarig (returadress Psyche), ansvarig för 

prenumerationsregistret 
Sally Hultsjö Ledamot 

Psyche  
 

Sebastian Gabrielsson  Chefredaktör, Ansvarig utgivare, annonsansvarig och 
prenumerationsansvarig  

Revisorer 
 

Ingemar Wänebring Ordinarie 
Karl-Henrik Forsman Ordinarie 
Patrik Dahlqvist-
Jönsson 

Suppleant 

Hampus Martinsson Suppleant 
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Valberedningen 
 

Jörgen Öijervall   Sammankallande 
Maria Åling  
Simon Steinmo  

Nätverkssamordnare 
 

Hanna Tuvesson  

 

Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2019 haft fem styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte i maj via Zoom. 
Utöver dessa möten 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.  
 

Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har under året 
 

- genomfört årskonferensen i Umeå 11-12 april 
- planerat för genomförande av 2020 års årskonferens som genomförs i Näringslivets 

Hus i Stockholm 2-3 april 
- tillhandahållit kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård 
- tillhandahållit och sålt föreningens brosch till den som önskat  
- skrivit remissvar på Svensk sjuksköterskeförenings policy för klimat och hälsa 
- skrivit remissvar på Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter 

(SOU 2018:77) 
- lämnat synpunkter till projektet Kunskapsstyrning psykisk hälsa gällande Vård- och 

insatsprogram Schizofreni 
- lämnat synpunkter på nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende 
- skrivit remissvar avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd 

om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 
- skrivit remissvar på Vård och omsorgsprogram vid depression och ångest 
- skrivit remissvar på kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid 

opioidberoende (LARO) 
- skrivit remissvar på delbetänkandet God och nära vård, Vård i samverkan (SSOU 

2019:29) 
 

 
 

Seminarie- och konferensverksamhet    
I samband med årsmötet arrangerades årskonferensen på Umeå universitet i Umeå 11-12 april 
2019. Tema för konferensen var ”Psykiatrisk omvårdnad och personcentrerad vård”. 
I samband med årskonferensen anordnades nätverksträff för nationellt nätverk för 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning psykiatrisk vård samt forskarnätverket. 
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Ekonomi  
Bokslutet för 2019 visar ett negativt resultat på -115 000 SEK. Styrelsen har under 
verksamhetsåret beviljat ett stipendium. 

Medlemsverksamhet  
Vid årsskiftet hade föreningen 606 registrerade medlemmar vilket var en ökning med 38 
medlemmar. Föreningen hade som mål att under 2019 öka medlemsantalet med 5 %. 
Medlemsantalet vid decembers utgång visade att medlemsantalet ökat med 6,7 %. 
 
Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att utveckla kommunikation för att kunna nå 
medlemmar med utskick och information.  
 

Nätverksverksamhet   
Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor har två nätverk, PRF:s Nationella 
forskarnätverk samt Nätverket för terapeutiska interventioner i psykiatrisk omvårdnad, TIPO.  
Nationella forskarnätverket har 40 medlemmar och har under året bistått PRF med sin 
expertis när det handlat om att besvara remisser. TIPO har inte varit aktivt under året.  
  

Internationellt samarbete  
Färöarna har under året innehaft ordförandeposten och kassörsposten i det nordiska 
samarbetet PSSN (Psykiatriska Sjuksköterskors Samarbete i Norden) då det är en tradition att 
det land som ska vara värd för kommande Nordiska konferens också innehar dessa poster. 
PSSN har haft ett fysiskt styrelsemöte och ett antal Skypemöten under 2019. Ordförande i 
PRF och ytterligare två styrelsemedlemmar deltog på den Nordiska konferensen på Färöarna 
19-21 september 
Det europeiska samarbetet har fortsatt genom HORATIO. Henrika Jormfeldt är ledamot i 
generalförsamlingen för HORATIO. Vid konferensen i Köpenhamn i maj deltog hela 
styrelsen. I samband med konferensen genomfördes ett styrelsemöte.  

Psyche  
Föreningens tidskrift Psyche har getts ut med 4 nummer under 2019. Under året har 
samarbetet med Ågrenshuset fortsatt och samarbetet har fungerat bra.  
Arbete med att integrera innehåll i tidskriften med föreningens hemsida och närvaro på 
sociala medier har fortsatt under 2019. PRF vill fortsätta stimulera medlemmar att bidra med 
material i form av recensioner, referat och populärvetenskapliga sammanfattningar av aktuell 
forskning och beskrivningar av utvecklingsarbeten. 

Hemsidan och Facebook  
PRF har under 2019 fortsatt att utveckla den nya hemsidan. Hemsidan är ett levande verktyg i 
kommunikationen med medlemmar och andra intresserade. Föreningen har också en 
Facebooksida och ett Twitterkonto som underlättar kommunikationen med föreningens 
medlemmar. Denna kommunikation går att följa via hemsidan och är öppen för alla. Arbetet 
med att utveckla hemsidan och våra kontaktvägar via sociala medier pågår kontinuerligt.  
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Styrelsen för Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor 
Stockholm 2020-04-02 
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