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Summering av verksamhetsåret
Utveckling av föreningen har under året till största del varit stillastående på grund av Covid19 pandemin. Flertalet av styrelsemedlemmarna och den nationella koordinatorn har
återgått till och/eller utökat sitt kliniskt arbete.
Under året har avslutningsarbetet gällande delningen av föreningen till en fristående norsk
och svensk förening fortsatt. Kvarstående är den slutgiltiga delningen av föreningens
ekonomiska tillgångar.
Arbetet med att uppdatera fakultetsmanualer och instruktörmanualer och till viss del
hemsidan har fortskridit trots pandemin.

Ledamöter i styrelsen från årsmötet:
Anna Frödin
Martina Wikström
Kerstin Cesar
Rune Solhaug
Karolina Persson
Carina Andersson
Carola Nicklasson

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Den svenska styrelsen har sedan delningen fortsatt ha kontakt med den norska styrelsen och
enligt uppgift så fortskrider arbete med att etablera föreningen i Norge väl.

Styrelsens arbete
Föreningen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. Inget fysiskt möte har skett under året
pga. gällande reserestriktioner. Styrelsen har haft 2 arbetsdagar via Teams med
föreningsutveckling och planering av det nya kursmaterialet.
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Stöd till styrelsens arbete - nationell koordinator
För verksamhetsåret planerades arbetet för nationell koordinator efter tjänstegraden 0,4,
dvs 40 % av heltid. Arbetsuppgifterna och tjänstgöringstiden har fördelats mellan Titti
Thorén, utsedd nationell koordinator och Inger Marmon, koordinator, KTC, Region
Värmland. Det administrativa arbetet minskade i samband med den norsk/svenska
delningen av föreningen. Utöver det minskade arbetet pausades det nationella
koordinatorns uppdraget under en period på grund av Covid-19 pandemin. Detta påverkade
tjänstegraden för den nationella koordinatorns uppdrag som anpassades både efter behov
och möjlighet att få tid till arbetet under Covid-19 pandemin.
Strax före sommaren aviserade Titti att hon ville avsluta sitt uppdrag som nationell
koordinator. Nuvarande kassör Martina Lundberg utsågs av styrelsen till hennes efterträdare
och introducerades av Titti under sommaren. Martina startade formellt sin tjänst den 1
augusti 2021. Planen är att Inger Marmon även fortsättningsvis stödjer den nationella
koordinatorn med bl.a. fakturahantering.

Fakulteter
Föreningen har under året haft 19 medlemsfakulteter. Inga nya fakulteter har startats upp.
Flera hälso- och sjukvårdsinrättningar visar fortsatt intresse men aviserar att de inte har
möjlighet att starta upp en ny fakultet så länge som hälso- och sjukvårdens fokus är Covid-19
pandemin.
Intresserade hälso- och sjukvårdsinrättningar:
• Södra Älvsborgs sjukhus, Mölndals sjukhus och Skaraborgs sjukhus, Västra Götalandregionen
• Södersjukhuset, Region Stockholm

Hemsida
Arbetet med att uppdatera webbplatsen har till viss del pågått under året. En genomgång av
samtliga sidor påbörjades under året.

Revidering av kursbok och e-utbildning
Covid-19 pandemin har fortsatt förskjutit arbetet med revidering av kursboken. Styrelsen har
arbetat med en grundläggande planering för revidering av materialet vilket är en
förutsättning för effektivt revideringsarbete.
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Hantering av föreningens ekonomi
Den ekonomiska delningen med Norge har även varit aktuell detta år då de tekniska
lösningarna för överföringen av de tillgångar som ska till den norska föreningen planerades
att slutjusteras. Under verksamhetsåret har detta inte slutförts utan en viss del av arbetet
kommer att fortgå även under nästkommande verksamhetsår.

Verksamhetsplan för 2021-2022
•
•
•
•
•

Fortsatt utveckling av föreningen utifrån nationell utveckling av hälso- och sjukvård.
Revidering av boken och övrigt kursmaterial.
Förenkla framtida administration av utbildningsmaterial inklusive avgifter för
fakulteter och kursdeltagare.
Fortsatt uppstart av nya fakulteter inklusive instruktörsutbildningar när det
efterfrågas.
Fortsatt säkring av en god pedagogisk utbildning för instruktörer och kursdeltagare.

För proACT course

Anna Frödin
Ordförande
Karlstad 2021-10-18
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