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Verksamhetsplan 2014 för Umeåregionens Medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor (MAS)  
 
Kontaktperson för arbetsgruppen:  

Ingela Lundberg, Robertsfors kommun, MAS, 0934-14041, inl@roberstfors.se 
 

Arbetsgruppens medlemmar: 

Pia Friberg, Umeå kommun, MAS, 090-162084, pia.friberg@umea.se 
Annika Häggström, Umeå kommun, MAS, 090-161882, annika.haggstrom@umea.se  

Ingela Lundberg, Robertsfors kommun, MAS, 0934-14041, inl@roberstfors.se 

Annika Fjällström, Vindelns kommun, MAS, 0933-14043, annika.fjallstrom@vindeln.se 
Karin Stenmark, Vännäs kommun, MAS, 0935-142 60, karin.stenmark@vannas.se 

Fausta Marianovic, Bjurholms kommun, MAS, 0932-14017, fausta.marianovic@bjurholm.se 
Vakant, Nordmalings kommun, MAS, 0930-14178, @nordmaling.se  

Ann-Christin Nordin, Örnsköldsviks kommun, MAS, 0660-88452, ann-christin.nordin@ornskoldsvik.se 
 

Verksamhetsområde 
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde? 

- Vi verkar inom hälso- och sjukvård i kommunernas särskilda boendeformer samt hälso- 

och sjukvård i ordinärt boende. (hemsjukvård).   

- Vi arbetar för en god och säker vård med en god vårdhygienisk standard.   

- Vi arbetar med patientsäkerhet som ska ge skydd mot vårdskada och är 

anmälningsansvariga enligt patientsäkerhetslagen. 

- Vi arbetar med ett systematiskt vårdpreventivt arbetssätt.  

- Vi utvecklar vården i livets slut.  

- Vi är leg. sjuksköterskor med en samlad högskolekompetens inom öppen hälso- och 

sjukvård, specifik omvårdnad, psykiatri, pedagogik, hälso- och sjukvårdsorganisation, 

arbetsledning samt krishantering. 
 

Avsikt/Syfte 
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar? 

 

Vår arbetsgrupp har en lång tradition av samarbete vilket sker via fastställd dagordning och 

protokollförda  möten.   

Genom MAS i Umeåregionen bidrar vi till att: 

- få gemensam kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter i syfte att utveckla den   

kommunala hälso- och sjukvården i Umeå-regionen. 

- den kommunala hälso- och sjukvården är lika och rättvis i Umeå-regionen 

- säkerställa att kvalitén i den kommunala hälso- och sjukvården upprätthålls 

- kvalitén i hälso- och sjukvård kan mätas och jämföras mellan kommunerna 

- goda exempel och erfarenheter kan spridas mellan kommunerna 

- minska behov av externa konsulter och extern kompetensutveckling genom 

nätverksarbete 

- underlätta samarbetet mellan landsting, andra huvudmän och olika aktörer 

- hälso- och sjukvård bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet 

- vård och omsorg ska vara evidensbaserad 

- tydliggöra kommunens kvalitetsarbete för innevånare i kommunen och regionen 
 

Vår arbetsgrupp bidrar därmed till Umeåregionens tre övergripande målsättningar.  

Mål 2014 
Vart vill ni ha nått under året? 

Innan oktober 2014 ska vi: 
1. Möjliggöra nätverksarbete mellan kommunernas specialistfunktioner inom palliativvård i 

samverkan med landstingets avancerade hemsjukvård (AHS) 



2. Infört systematisk uppföljning av basala vårdhygienrutiner 
 

Aktivitetsplan 2014 
Vem gör vad när och hur? 

Aktivitet Genomfört Ansvarig 
Insamling av namn och kontaktuppgifter på personer 
med specialistfunktion inom palliativvård i 
kommunerna. 
 
Kontakt med AHS  
 
Initiera en första träff i nätverket 
 
Planering för införande och genomförande av 
systematisk uppföljning av basala vårdhygienrutiner. 
 
 

Oktober 2014 
 
 
Oktober 2014 
 
Oktober 2014 
 
Oktober 2014 

MAS-gruppen i 
samverkan 
MAS-gruppen i 
samverkan 
MAS-gruppen i 
samverkan 
MAS-gruppen i 
samverkan 

   
Om målen och/eller aktivitetsplan behöver revideras under året, meddela kommunchefsgruppen 
genom kanslichefen. Den verksamhetsplan ni lämnar till kanslichefen på Umeåregionen ska omfatta 
max 2 sidor. Eventuellt mer detaljerade planer tar ni fram som stöd för ert eget arbete. Kanslichefen 
kommer att sammanfatta samtliga arbetsgruppers mål och aktivitetsplaner och rapportera detta till 
regionrådet som underlag för strategisk plan.  

 


