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Kårkulla samkommun

Brukarrådet i mellersta Nylands möte 23. maj 2019

klockan 13.20-14.40 på omsorgsbyrån i Helsingfors

Närvarande: Karolina Karanen, Gun Sundström, Daniela Frankenheauser,
Susanna Lundmark (ordförande) och Mia Jäderholm (sekreterare)

Gäst på mötet: nya regionchefen Ingela Lindholm

Frånvarande: Maria Selenius

§1. Ordförande öppnar mötet

§2. Presentation

Brukarrådets medlemmar presenterar sig och

Ingela berättar vem hon är.
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Ingela berättar att hon tidigare jobbat som vårdare,
sjukskötare, närståendevårdskoordinator,
som lärare till blivande närvårdare, socialarbetare

och som fritidsledare för FDUV.

För nästan 20 år sedan jobbade Ingela på
Andelslagsvägens boende.

Som regionchef vill Ingela jobba för att alla skall
få det så bra som möjligt.

Det är viktigt att alla är delaktiga och får sin röst hörd.
Till jobbet hör att följa med utvecklingen i hela landet och att
följa lagstiftningen.

§3. Daniela deltog i brukarwebb-möte

26 mars 2019 var Daniela med på ett video-möte där man
diskuterade Kårkulla samkommuns brukarwebb.
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Sidorna presenterades och man diskuterade hur sidorna kan göras bättre.
Det är meningen att sidorna skall bli lättare att läsa.

Ett förslag är att kombinera "hänt och på gång" med social medier.

Det är meningen att det skall bli mera bilder på webbsidoma,
t. ex. av alla brukarråd, anhörigråd och personalen på

omsorgsbyråema.
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En kvalitetsportal presenterades, den hittas på www.vemeri. fi.
Kårkulla kommer att gå med och där berätta om sådant som fungerar
bra på olika ställe inom vår verksamhet.

Nästa brukarwebb-möte blir 19. 6. 2019.

§4. Storträffen

För att ordna med finansieringen kominer brukarrådens
storträff i Tammerfors att bli först i oktober 2020.

Det är l år senare än planerat.

§5. Ansvar

På mötet diskuterade ansvar då bmkare rör sig utanför hemmet självständigt.

Det blev lite oklart vad som gäller t. ex. med försäkringar.

Detta ärende kan diskuteras mera på ett annat möte och Mia kan

ta reda på vad som gäller med försäkringar.

§6. Övriga ärenden

Några medlemmar i brukarrådet hade varit med i årets Job Shadow-dag.
Det är intressant att se olika arbetsplatser.
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Elovägen håller på att bli klart som planerat.
Nu söker man personal till det nya boendet.

Medlemmarna i brukarrådet har märkt att uppgifterna
om enheterna borde uppdateras på Kårkullas hemsida.
På vissa ställen står det fel personers namn.

DUV-teatem har övat in en ny pjäs.

Den heter I det stora landskapet.
Det kommer att bli 14 föreställningar.

l DET STORA
LANDSKAPET

sys.

Brukarrådet föreslår att man till något av höstens möten bjuder in
Thomas Londen som gäst.



§7. Nästa möte

Nästa möte blir ett gemensamt möte med det nya anhörigrådet.
Det gemensamma mötet blir på omsorgsbyrån 2. 9. 2019 klockan 15

§8. Ordförande avslutar mötet
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Susanna Lundmark

ordförande
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Mia Jäderholm

sekreterare

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

Nyland, brukarråden i Nyland, medlemmarna i brukarrådet i
mellersta Nyland


