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Brukarrådet i mellersta Nylands möte 2. september 2019
klockan 15 - 16. 17 på omsorgsbyrån i Helsingfors
tillsammans med anhörigrådet i mellersta Nyland

Närvarande: Brukarrådet: Susanna Lundmark (ordförande), Maria
Selenius, Daniela Frankenhaeuser, Gun Sundström och Mia Jäderholm
(sekreterare)
Anhörigrådet: Sten Sjöman (ordförande), Chrisse Lång, Jörgen Ingman,
Nina Hovén-Korpela och Ingela Lindholm (sekreterare)

Frånvarande: Karolina Karanen

§1. Mötet öppnas

Anhörigrådets ordförande Sten Sjöman öppnar mötet klockan 15.00
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§2. Presentation

Brukarrådets medlemmar och anhörigrådets medlemmar presenterar
sig för varandra.

§3. Senaste protokoll

De senaste protokollen från både brukarrådets möte
och frän anhörigrådets möte gås igenom.

§4. Fråga till brukarrådet
Anhörigrådet frågar av brukarrådet vad bmkarrådet tycker
att anhörigrådet skall diskutera på sina möten.
Brukarrådet svarar att självbestämmande är en viktig fråga.

. Vad kan bmkare bestämma själv?

. Ar det skillnad på vad man får bestämma om man bor i egen
lägenhet eller på ett boende?

. Brukare önskar att var och en själv får
bestämma vem som deltar t.ex. i IP-möten.

Brukarrådets sekreterare berättar hur personalen jobbar med bmkare:

. Personalen jobbar utgående från brukarens önskemål

. Personalen kontaktar inte t. ex. en anhörig utan brukarens lov
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§5. Övriga ärenden

Till bmkarrådet har kommit 2 frågor:

. Varför får personalen inte ta med sig husdjur
till enheterna fast bmkama får ha djur?

Svar: Om personalen har sin hund med sig,
går mycket arbetstid till att gå ut med hunden.

Man får bjuda in Kaverikoirat som är tränade för att
besöka enheter.

Då är någon annan ansvarig för hundarna.

. Varför får personalen inte ta med sina barn till
enheterna fast bmkama får ha gäster i sina hem?

Svar: Om personalen har med sig sina barn hinner
de inte sköta sitt jobb.
Det kunde ordnas en dag då barnen bjuds in,
t. ex. genom att bjuda in föräldraledig personal.

Det är också pga trygghet, tystnadsplikt och hygien inte möjligt
att ha personalens barn med på enheterna.



®hukotMåJL
Kårkulla samkomrnun

§6. Följande möte

Anhörigrådets nästa möte blir på Elovägen 14. oktober 2019 klockan 15.
Anhörigrådet besöker först Andelslagsvägens boende.
På mötet presenterar regionchefen kvalitetsrekommendationer.

Brukarrådets nästa möte blir på omsorgsbyrån 12. december 2019
klockan 15.

Psykolog Thomas Londen är gäst på mötet.
Efter mötet går brukarrådet till restaurang Chico's
i Arabiastrandens köpcentmm.

Mia kontaktar alla i brukarrådet och ordnar med skjutsarna.

^.)^t L. QU
Susanna Lundmark

ordförande
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Mia JäderhÖlm

sekreterare

Distribution: nämnden i Nyland, regionala cheferna i Nyland, Carola
Isaksson, enhetscheferna i mellersta Nyland, enheterna i mellersta
Nyland, bmkarråden i Nyland, medlemmarna i brukarrådet i

mellersta Nyland


