Riksföreningen för
Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
MAS/MAR
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lika villkor god och säker vård vetenskap och beprövad erfarenhet
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Det finns ingen rutin för att värva nya medlemmar men…vi vågar
oss ändå på ett försök: Riksföreningen för medicinskt ansvariga
sjuksköterskor söker flera medlemmar!
I vårt avlånga land finns ca 400 MAS/MARar och av dessa är
ungefär hälften redan medlemmar i vår förening, vilket vi är mycket
glada och stolta över. Men vi slår oss trots detta inte till ro eftersom
vi tror att ju fler vi är desto större möjligheter har vi att bevaka att
vården för de äldre och funktionshindrade är god och säker och
utförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det låter väl som en bra början…
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främja hälsa och aktivitet lindra lidande möjliggöra en värdig död
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Vardagen för en MAS/MAR handlar ofta om ensamarbete – och
ibland om att ensam stå stark som en fura i full orkan. Då kan det
vara bra att ha möjlighet att dela tankar och bekymmer med
kollegor som varit i samma situation. Lika viktigt är att få dela med
sig och ta del av framgångsrikt kvalitets- och säkerhetsarbete – det
är inte alltid någon på hemmaplan till fullo förstår att uppskatta
sådant som en MAS/MAR vet är stora framsteg. Riksföreningen
utgör här en rikstäckande plattform. På vår hemsida www.masccn.org finns information om nyheter, användbara länkar, och ett
diskussionsforum, och på våra återkommande
Kompetensutvecklingsdagar finns dessutom möjlighet att träffa
kollegor från hela Sverige. Kanske börjar det låta intressant …
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respekt självbestämmande integritet samråd individuellt
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Det är lika bra att vi erkänner det med en gång, riksföreningen
lägger inte energi på att driva frågor av ”facklig” karaktär som tex
löneutveckling eller anställningsvillkor för MAS/MARar, inte för att
vi inte tycker att dessa frågor är viktiga utan för att det redan finns
andra som är bättre på att driva dem. Dessutom tror vi att en
sådan inriktning skulle stjäla för mycket tid och energi från
föreningens strävan
att bygga upp och bibehålla kontaktnät med strategiskt viktiga
personer, organisationer och myndigheter.
att vara remissinstans när myndigheter och organisationer
kommer med förslag till förändringar som berör vårt
ansvarsområde
att bedriva lobbyverksamhet för en god och säker vård inom vårt
ansvarsområde i alla tänkbara (och otänkbara?) sammanhang.
att förtydliga MAS/MAR-uppdraget; för oss själva, i relation till
politiker, verksamhetschefer och andra medarbetare. Vi vill också
på sikt göra MAS/MARens uppdrag mer känt för den breda
allmänheten.
att lyfta fram, bevaka och ligga steget före i framtidsfrågor som kan
få stor inverkan på MAS/MARens uppdrag i framtiden.
att stärka MAS/MARens roll som ledare i den vetenskapliga
metodutvecklingen; vi ser här en stark potential för utveckling
inom vårt ansvarsområde

Lyckades värvningen…?
gör i så fall så här: gå in på vår hemsida www.mas-ccn.org
klicka på fliken: Bli medlem i vänsterspalten
Medlemsavgiften är 300kr/år, för passiv medlem 150kr/år

