Riksföreningen för Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
MAS/MAR

Verksamhetsberättelse 2014
Årsmöte
Årsmötet hölls den 14 maj på Hotell Eriksberg i Göteborg i samband med MAS/MAR
kompetensutvecklingsdagar. Antal personer i styrelsen är oförändrat ordförande och åtta
ledamöter. Efter konstituering fick styrelsen följande uppdragsfördelning:










Ordförande: Ulla Olsson Luleå
Vice ordförande och webbansvarig: Mårten Davidsson, Finspång
Kassör: Elisabeth Axelsson, Göteborg
Sekreterare: Anne Hallbäck, Norrtälje slutade augusti 2014.
Medlemsansvarig: Kerstin Carlsson, Eksjö och Aneby
Ledamot: Siw Hansson Uppsala
Ledamot: Maria Ekelund-Dannert, Västerås, sekreterare sedan augusti 2014
Ledamot: Gerd Silk, Gotland
Ledamot: Lilian Carlesson, Täby

Styrelsens arbete
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit fyra protokollförda möten.
Protokoll läggs ut på hemsidan www.mas-ccn.org för att medlemmar och andra intresserade
ska kunna följa styrelsen arbete. Mellan sammanträdena har styrelsen haft omfattande kontakt
via e-post och telefon, samt i mindre arbetsgrupper.
En del av styrelsens arbete under 2014 har varit att planera och organisera
Kompetensutvecklingsdagar i Stockholm/Solna 2015. I detta arbete har även MAR-nätverket
medverkat med två representanter Barbro Marklund och Linnéa Svanström Leistedt,
Stockholm,.
Fortsatta diskussioner har förts i styrelsen under året om var och hur styrelsen kan
representera riksföreningens intressefrågor. Många organisationer, föreningar och media vill
ta del av MAS föreningens synpunkter och i dagens allt högre kommunikationstempo är det
svårt att hinna processa frågor inom styrelsen och med våra medlemmar tillräckligt snabbt för
att få ett ord med i laget. I framtiden behöver vi hitta nya vägar för snabb kommunikation t.ex.
genom sociala medier och med mötesplatser på Internet. Former för att möjliggöra medverkan
av MAS-representanter i olika nationella arbetsgrupper och referensgrupper behöver arbetas
fram. Ett förslag som diskuterats är att uppmuntra olika medlemmar att delta i olika grupper
och hålla styrelsen informerad. Trots att vi fördelar uppdragen inom styrelsen har vi under
2014 fått säga nej till medverkan, relaterat till arbetsbelastning på den egna arbetsplatsen.

Medlemmar
Riksföreningen hade vid året slut 234 medlemmar, både MAS och MAR.
Anmälan till föreningen sker via hemsidan och avslutande av medlemskap via e-post och
oftast till följd av pensionering eller byte av tjänst.
Medlemsutskick sker via e-postlista och avgiftsutskick via medlemssystem ”Robin”.
Nya medlemmar har fått välkomstbrev med manifest och information om föreningen.
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Riksföreningens hemsida (www.mas-ccn.org)
Hemsidan fungerar som föreningens medlemstidning. Syftet är att medlemmarna ska hitta
användbar information och kunna ta del av styrelsen arbete.
Arbetet pågår med att byta hemsideadress till riksmas.se.

Uppdrag 2014
Styrelsens ledamöter har representerat föreningen i olika sammanhang under 2014 som
närmare beskrivs nedan (i bokstavsordning).
Almedalsveckan
På Almedalsveckan deltog Gerd Silk i paneldebatter bl.a. hur kan NPÖ och IT göra
äldrevården säkrare.
Socialdepartementet
Riksföreningen var inbjudna till departementet att diskutera och lämna synpunkter på
betalningsansvarslagen och utredningen om beslutsoförmögna. Styrelsen hade bred
representation.
Socialstyrelsen
Samtal fördes om framtidens MAS/MAR, ansvarig på socialstyrelsen var utredare Malin
Bruce. Representanter var Ulla Olsson, Maria Ekelund – Dannert samt från MAR-nätverket
Anette Alfredsson och Inga Blomstrand.
Maria Dannert Ekelund har tillsammans med Thomas Axén, Jönköping varit med och tagit
fram nya versionen för handboken Risk- och händelseanalys.
Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
Gerd Silk och Elisabeth Axelsson representerade riksföreningen vid SSF:s sjuksköterskedagar
i Stockholm. Temat var ”Ansvar för utveckling av omvårdnad- en fråga om professionsetik”.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Nationella programråd tas fram inom flera områden. Från riksföreningen deltar Lilian
Carleson för Stroke och Siw Hansson för Astma/KOL samt Elisabeth Cederlund – Ekman,
Gotland för Diabetes.
Riksföreningen har haft representanter i arbetet med SKL tillsammans med LÖF,”Säker
läkemedelsanvändning i primärvården”. Resultatet redovisades under hösten, arbetet
fortsätter. Ulla Olsson ingår i styrgruppen och ett antal MASar ingår i granskningsgruppen.
Mer information om detta finns på hemsidan.
Maria Dannert Ekelund har tillsammans med Thomas Axén, Jönköping varit med och tagit
fram nya versionen för handboken Risk- och händelseanalys.
Gerd Silk deltar i en arbetsgrupp för hur resultaten från kvalitetsregister ska kunna användas
för styrning och ledning av verksamheten, Alltså hur de ska presenteras för att vara
användbara för chefer och ledare på olika nivåer, t.ex. MAS, socialdirektörer,
äldreomsorgschefer, hälso- och sjukvårdsdirektörer, verksamhetschefer.
På Äldre riksdagens första dag i mars deltog Ulla Olsson och Mårten Davidsson ”Att göra
skillnad för äldre”.
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Vårdförbundet
Riksföreningen har avtal med Vårdförbundet gällande medlemsregister för administrering av
medlemsavgifter, samt har möjlighet att utan kostnad låna lokal och datautrustning i samband
med styrelsemöten.
Gerd Silk har deltagit i diskussioner kring läkemedelshantering.
Vårdprogram
Nationellt vårdprogram för palliativ vård revideras. Gerd Silk deltar i arbetet.
Övrigt
MAS föreningen har skrivit debattinlägg via styrelseledamot Gerd Silk gällande Fast
vårdkontakt. Inlägget presenterades i Dagens Medicin februari 2014.
I september hade Conductive en konferens för ”MAS och MAR. Ulla Olsson var moderator,
för ”MAS nya roll, vad krävs”. Fokus var att MAS/MAR presenterade sina
utvecklingsarbeten från respektive kommun.
Styrelsen har deltagit på patientsäkerhetskonferensen som hölls i september.

Remissvar
Riksföreningen har yttrat sig på nedanstående remisser:
 Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23
 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre
personer och bemanning i särskilda boenden.
 Upphävandet av Socialstyrelsens allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska
SOSFS 1997:10
 Riksföreningen har ställt sig bakom SSF:s yttrande angående
yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande SOU 2014:19
 Riksföreningen har ställt sig bakom SSF:s yttrande angående Kvalitet i omsorg,
service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och
särskilt boende SIS-remiss 12412

Kompetensutvecklingsdagar
Under året arrangerade riksföreningen tillsammans med MAR nätverket
kompetensutvecklingsdagar på Hotell 11 Eriksberg, Göteborg med 130 deltagare och 17
utställare. Temat för dagarna var ”Framtidens patientsäkerhet!”. Utvärderingen av dagarna
visade att deltagarna var nöjda med arrangemanget.

Stipendier
Årets stipendiat utsågs, Eva Karin Stenberg, Halmstad, med motivering:
Eva-Karin har genom envist arbete med fokus på patientsäkerhet påverkat att
sjuksköterskebemanningen ökat främst när det gäller eftermiddagar och kvällar.
Kvalitet och säkerhet i den kommunala hemsjukvården har ökat.
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Slutord
Året har dominerats av debatten kring socialstyrelsens kartläggning gällande MAS/MAR
funktionen i den kommunala hälso- och sjukvården.
Riksföreningens synpunkter har under året efterfrågats mer än tidigare i nationella
sammanhang. Styrelsen har prioriterat att svara upp på det ökade intresset.
Vår ambition är att riksföreningen fortsätter att vara en sammanhållande mötesplats för
landets MASar och MARar.
Vi vill fortsätta utveckla samarbetsformer för framtidens kommunala hälso- och sjukvård
genom vår kompetens och erfarenhet
Till sist vill styrelsen tacka för förtroendet att leda föreningens arbete.
Styrelsen 2015-03-12 genom

Ordförande Ulla Olsson
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