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Protokoll Styrelsemöte 2021-09-16 TEAMS 

§1 Mötets öppnas av ordförande Kerstin Carlsson 

§2  Föregående protokoll läggs till handlingarna 

§3 Ekonomi: 
Ulrika redogör. Ekonomin är god.  Vi har inte fått in avgiften för 
kompetensutvecklingsdagar från alla deltagare. Påminnelser skickas ut. Kräver 
manuell hantering på grund av att GPL-kod inte stämmer för e-faktura. 170 
medlemmar och 51 icke-medlemmar deltog. Riksföreningen gick plus. Vad ska 
överskottet användas till? Något för våra medlemmar? 

§4 Hemsida, sociala medier 
Anna slutar och Annika Älvsbyn har inte haft möjlighet att vara så aktiv. Avvakta 
till nya styrelsemedlemmar finns? Viktigt att vara aktiva på Facebook, lägga ut 
aktuellt. Hemsidan behöver uppdateras. Nu finns mailadresser till 
styrelsemedlemmar. Startsidan ändras, Annika Älvsbyn gör. Vi behöver 
uppdatera handlingsplanen med hur vi ska jobba med sociala medier. 

§5 Medlemsregistret 
Annika Kil redogör. 363 aktiva medlemmar finns. Hur många har inte anmält att 
de slutat som MAS/MAR? Det går inte att enkelt ta fram hur många som betalat 
in avgiften för 2021.  

§6 Medicintekniskt direktiv (MDR) gäller (EU) gäller från i maj. Video finns från 
Region Västerbotten med bakgrund och syfte. Linda redogör för vad direktivet 
innebär för kommuner. Det beror på vilka avtal man har med regionens 
hjälpmedelscentral. 
Patientförskrivna hjälpmedel: Hjälpmedelscentralen ansvarar för spårbarhet och 
dokumentation.  
Grundutrustning och medicinteknisk utrustning: Jobb att göra i kommunerna. 
Säkerställa märkning, spårbarhet, dokumentera distributionskedja, spara 
information om leverantörer (allt ska sparas i 10 år). 
Anpassning av produkt: Kommunen övertar ansvaret enligt särskilt regelverk. 
Del av MAS/MAR-tillsyn att kontrollera dokumentationen. 
Tillbud ska rapporteras. 
Detr kommer att finnas en europeisk databas med alla produkter. 
Vissa bestämmelser träder ikraft 2025 och 2027. 
Förväntad livslängd på produkter måste anges av tillverkaren och kan innebära 
merkostnader för kommunerna. 

§7 Ska vi svara på distriktsläkarföreningens inlägg i Dagens medicin om MAL 
(medicinskt ansvarig läkare)? Nu finns statsbidrag att söka via Socialstyrelsen 
för att öka sjuksköterskebemanningen på särskilt boende, anställa 
specialistundersköterskor och MAL.  
Beslut: Lilian börjar på ett utkast, bollar med Anna om rehabpersonal. 
Något är fel i tänket om MAL från socialdepartementet. Pengarna borde gå till 
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regionerna där läkarna finns. 
Övrigt som saknas för att höja kompetensen inom hälso- och sjukvård i 
kommunerna: Behov av specialistutbildade sjuksköterskor, abteterapeuter och 
fysioterapeuter.  
Skrivelsen ska gå till Lena Hallengren på Socialdepatementet och Olivia 
Wigzell på Socialstyrelsen.  

§8 Primärvårdsuppdraget i Nära vård 
Vad ingår i kommunens uppdrag? Riskbedömning och personcentrerad vård. 
Hur loser vi det tillsammans för individen? Risk för att regionerna ensidigt 
bestämmer vad som är specialistvård och vad som inte är det och därmed ett 
primärvårdsansvar. 

§9 Nya styrelseledamöter 
Kerstin har varit i kontakt med valberedningen som har möte 17/9 och därefter 
återkommer.  

§10 Patientsäkerhetsnätverk på SKR 
Kertin har kontaktat ny ansvarig, Lena Karlsson. Vilka som ska delta är styrt till 
att socialchefer i respektive län/region utser representanter. Därmed finns ingen 
plats för Riksföreningen. Representanterna sprider informationen i sina egna 
nätverk. Vi kan påverka våra representanter att lobba för att Riksföreningen 
borde vara representerade. 
Beslut: Bjuda in Lena Karlsson till styrelsemöten för samarbete. 

§11 PPM-mätning av basala hygienrutiner och klädregler i SKR:s regi skulle vara 
inställt i höst. Nu finns förfrågan om intresse att delta. 

§12 Bjuda in kontaktpersonerna från MAS/MAR-nätverken I Sverige till 
styrelsemöten? 
Styrelsen kan få tips och idéer om vilka frågor som är viktiga ute i landet och 
vad styrelsen ska jobba vidare med. Det finns 25 kontaktpersoner, lista finns på 
Teams. 
Beslut: Vi bjuder in till TEAMS-möte fredag v 46 kl 9.  

§13 Nominering till samverkansgrupp vårdhygien: Annika Älvsbyn deltar. 

§14 Översyn av MAS/MAR-rollen.  
Frågan tas med till mote med Socialstyrelsen 6/10. 

§15 Möten med Socialstyrelsen 
Nu var 4:e vecka på onsdagar. Kort avstämning i styrelsen behövs innan, för att 
diskutera vilka frågor vi vill ta upp och eventuella återkopplingar av tidigare 
frågor. 
Beslut: Möte måndag förmiddag samma vecka som mötet med Socialstyrelsen. 

§5 Protokoll från styrelsemöten signeras digitalt i fortsättningen. Var ska original 
förvaras? Kerstin kollar med arkivansvarig på SSF. Har inte fått svar än.
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§6 Nästa sammanträde:  
 
 

 

   

___________________________ _________________________ 

Kerstin Carlsson, ordförande                        Ingela Mindemark, sekreterare 


