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 29.05.2019 

Anhörigrådet i mellersta Nyland 
Mötesprotokoll  
 
Tid: 29.05.2019 kl 16 – 17.17 på omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7A. 

Närvarande: Sten Sjöman, Christina Lång, Ann-Marie Knuuttila, Nina Hovén- Korpela, 
Jörgen Ingman och Ingela Lindholm (sekreterare) 

 

§1. Presentation av medlemmarna i det nya anhörigrådet. Sten Sjöman berättade kort om hur 
man arbetat i det förra anhörigrådet.  
  
Anhörigråden utses för två år i gången. Anhörigrådet bör ha åtminstone fyra sammanträden 
under året. De som väljs till rådet kommer överens om datum, tidpunkt och plats för mötena. 
Regionchefen fungerar som sekreterare och anhörigrådet kommer med ärenden till möten och 
har en ordförande.  
 

I och med att detta var det nya anhörigrådets första möte, kommer tre möten att hållas under 
hösten. 

§2. Val av ordförande för anhörigrådet. Sten Sjöman valdes enhälligt till ordförande. 

§3. Diskuterades vilka teman anhörigrådet vill behandla: 

- information (om vad som händer på boendeenheterna) och vilken slags information kan 
personalen  delge anhöriga 

- tystnadsplikt (med tanke på GDPR) 
- intressebevakning- mera information om det, ordna ett tillfälle för alla anhöriga  
- nycklar; har anhöriga rätt till nycklar till brukarnas rum/hem 
- kan man besöka oanmält sina barn 
- hjälpmedel; processen kring att få hjälpmedel är lång och svår, kunde anhörigrådet göra en 

skrivelse för att påverka processen 
- självbestämmanderätten  
- vardaglig motion tex via snöskottning på vintern 
- ansvar 
- önskar få höra personalens åsikter och funderingar kring anhörigsamarbete (regionchefen ber 

enhetscheferna fråga personalen) 
 

§4. Gemensam träff med brukarrådet. Under den gemensamma träffen tillfrågas brukarrådet 
vad de önskar att anhörigrådet ska behandla för teman. Datum för mötet: måndag 2.9.19 kl 15 
på omsorgsbyrån. Regionchefen meddelar tiden för mötet till brukarrådets sekreterare. 
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Beslöts att under mötet 14.10.19 fortsätta fundera kring arrangerandet av ett tillfälle för 
anhöriga kring intressebevakning och tystnadsplikt, eventuellt även självbestämmanderätt. 

§5. Höstens mötesdatum:  

 2.9 kl 15 – gemensam träff med brukarrådet, mötet hålls på omsorgsbyrån 

 14.10 kl 15 – mötet hålls eventuellt på Andelslagsvägen  

 18.11. kl 15-  besök till  Treklangen och mötet kan hållas i ADHD förbundets    
utrymmen 

 

 

 

Ingela Lindholm 
Anhörigrådets sekreterare 
  

 


