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Styrelsen har bestått av:

Anna Frödin  Ordförande

Thomas Widmark  Kassör

Kerstin Cesar  Ledamot

Elisabeth Einarson  Ledamot

Germar Schneider Ledamot

Rune Solhaug  Ledamot

Karolina Persson  Ledamot

Camilla Andersson  Ledamot 

Föreningen har under året haft 42 medlemsfakulteter, varav 21 i Sverige och 21 i Norge, vi har därmed minskat 
under året. En del fakulteter slagits samman varför utbildningsantalet sannolikt ökat trots det vi kan utläsa av 
antalet fakulteter. 

Licensavgiften är från och med i år medlemsavgift.

Föreningen har haft 10 protokollförda styrelsemöten. Fysiska möten har varit på Arlanda och Studentlitteratur, 
Lund och övriga möten via telefon- eller videokonferens. Val av plats för styrelsemöten grundas på tillgänglighet 
för resande. Medlemmar av styrelsen har endast erhållit kostnadsersättningar för resor och boende i samband 
med etablering av nya fakulteter samt vid fysiska styrelsemöten.

Anställningar och uppdrag

Sedan 1/9 2015 har Åsa Lindby arbetat 25 % i Sverige och sedan 1/9 2016 har Nina F. Alveberg arbetat 20 % i 
Norge för föreningen. Nina avslutade sin anställning 31 december 2017 och efterträddes som nationell koordi-
nator av Göril Nonstad, som anställdes i 1 januari 2018 och avslutade sin anställning i 31 maj 2018. Ny nationell 
koordinator, Norge rekryterades under sommaren, och Ann-Kristin Guldvog påbörjade sin anställning 1 septem-
ber 2018. 

Nationella koordinatorernas uppgifter är bland annat att:

• vara föreningens kontaktperson mot etablerade och nya fakulteter i respektive land
• administrera det fortlöpande arbetet i föreningen med att informera gamla och nya fakulteter löpande under 

året samt svara på frågor 
• arbeta med framtagande av föreningens rutiner vid bl.a. uppstart av fakultet och förtydligande av funktioner 

kopplande till föreningen

Nationell koordinator, Sverige har i tillägg som arbetsuppgift att vara kontaktperson mot förlaget och LRF gällan-
de fakturahantering.
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Uppföljning verksamhetsplan 2017–2018
Summering

Styrelsens arbete under verksamhetsåret har framför allt handlat om att skapa förutsättningar för revidering av 
kursmaterialet, bl.a. genom besök hos Studentlitteratur för genomgång av möjliga alternativ till kursbok och för-
slag på fakturahantering via förlaget. En stor del av arbetet har dessutom handlat om hantering av verksamheten 
i Norge bl.a. genom rekrytering av nationell koordinator.

Uppstart nya fakulteter

Föreningen har startat upp nya fakulteter i både Sverige och Norge samt presenterat kurskonceptet för nya intres-
serade fakulteter.

Arbete med att centralisera fakultetsuppstarter inklusive instruktörsutbildningar har fortskridit väl i Norge men 
ännu inte etablerats i Sverige. I Sverige har förfrågningar om uppstart tillgodosetts genom uppstart och instruk-
törsutbildning på respektive ort. 

Nya fakulteter i Sverige: 

• Eskilstuna

• Borås

• Lycksele

Nya fakulteter i Norge:

• Helse Fonna HF, Haugesund

Utveckling av föreningen och utbildningsmaterial

Arbetet har under året också inneburit fortsatt arbete med att förbättra och utveckla föreningens rutiner, hemsi-
da, och föreläsningsmaterial bl.a. scenarion. 

I Norge har två arbetsgrupper arbetat aktivt med undervisningsmaterialet dels för primärhelsetjenesten och dels 
för sjukhus. 

Arbete med att skapa en scenario-bank via hemsidan har pågått liksom kontinuerlig förbättring av både utbild-
nings- och instruktörsmaterialet. Arbetet pågår och nästa steg är att publicera scenariofallen på hemsidan.

Styrelsen har ställt sig bakom förstudie till framtida forskningsprojekt i Sörmland. 

Revidering av kursbok och e-utbildning

Styrelsen har efter besöket vid Studentlitteratur arbetat vidare med det framtida kurskonceptet och tagit fram en 
plan för fortsatt arbete. 
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Utbildning mot andra målgrupper 

Utbildning för andra målgrupper som exempelvis baspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård i Sverige och 
primärhelsetjensten i Norge har diskuterats. Förslag på material har arbetats fram under året.

Hantering av föreningens ekonomi

Under året har föreningen arbetat med att etablera arbetssättet kring hantering av licensavgifter och klassupp-
sättningar. Den nya ekonomiska hanteringen med licensavgifter har inneburit minskade kostnader för fakulteter-
na men administrationen har dessvärre inte minskat. Arbetet har varit tidskrävande för den nationella koordina-
torn i Sverige. Styrelsen har också noga följt den ekonomiska effekten av det nya arbetssättet. 

Verksamhetsplan för 2018-2019

• Fortsatt uppstart av nya fakulteter inklusive instruktörsutbildningar när det efterfrågas.

• Revidering av kursmaterialet.  

• Framtida administration av utbildningsmaterial inklusive avgifter för fakulteter och kursdeltagare

• Fortsatt säkring av en god pedagogisk utbildning för instruktörer och kursdeltagare. 

För proACT course

Anna Frödin 
Ordförande 
Karlstad 2018-10-21
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