Protokoll för anhörigrådet i östra Nyland
Plats: Elektroniskt möte via Teams
Tid: 12.1.2021 kl. 16.15

Närvarande:

Mats Fontell
Dorothy Konn (frånvarande)
Monica Ståhls-Hindsberg
Hans Johansson
Birgitta Forssell
Satu Broman (sekr.)

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades kl.16.23.
2. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från 14.1.2020 lästes igenom.
3. Genomgång av året 2020
-Anhörigrådets plan för 2020 och inplanerade möten har inte förverkligats på grund av
pandemisituationen.
-Sekreteraren berättade kort om året 2020 i östra Nyland. Björnstigens lägenhetsboende
öppnades 1.6.2020 och nästan alla 12 platser är nu fyllda. Alla har varit nöjda med nya
utrymmen. Dag- och arbetsverksamheten har varit delvis stängd under våren och största
delen av verksamheten har fungerat på boenden på grund av rådande pandemisituation.
Trots den utmanande situationen har allting gått förvånansvärt bra i regionen.
4. Anhörigstrategi 2021-2023
Anhörigrådet har tagit del av den nya anhörigstrategin och vill komma med sina
synpunkter. Tydliga mätningsinstrument saknades, förtydligande av processer lyftes fram
och tydlighet gentemot anhöriga efterfrågades.
Monica Ståhls-Hindsberg sammanställer anhörigrådets tankar och synpunkter gällande
anhörigstrategin. Anhörigrådet tar ställning till Monicas sammanställning på följande
möte.
5. Målsättningar för år 2021
- Det ska väljas ett nytt anhörigråd för 2021-2022, men inga anvisningar om valet har
ännu kommit.
- Det diskuterades att nuvarande anhörigråd gärna fortsätter med sitt arbete under
följande period och förverkligar i år de målsättningarna/möten som hade planerats för
2020, om situationen i regionen tillåter det.
- Vi återkommer till valet av anhörigråd på nästa möte.
6. Träff med brukarrådet
Träff med brukarrådet ordnas med anhörigrådet genast då det är möjligt att träffas fysiskt.
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7. Övriga ärenden
Dorothy Konn har meddelat att hon vill avgå från anhörigrådet. Det kommer att väljas ett
anhörigråd under våren 2021.
8. Tidpunkt för nästa möte
Nästa möte 24.3.2021 kl.16.15 via Teams.
9. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl.17.20.

Borgå den 1.2.2021

_____________________________
Satu Broman
sekreterare
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