Anhörigrådsmöte
Datum & Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

8.6.2021

8.6.2021 kl. 16.00-17.28
Teams
Medlemmar av anhörigrådet: Anna-Maria
Skytte, Bo-Anders Ingo, Christina Mannfolk,
Kim Strandberg, Camilla Öster.
Regionchef Mari Rönnlund
Monica Johnson

Nr

Ärende

Beredning

Beslut/Uppföljning

1

Presentation och val av
ordförande

Rådets medlemmar väljer vem som blir ordförande.
Regionchefen fungerar som sekreterare i samband med
anhörigrådens möten.

2

Information om
pilotering av ny
ledningsmodell inom
samkommunen

Kårkulla samkommun har gått in för ny ledningsmodell
(triangelledarskap) som nu skall piloteras under 2021. Detta
fastslogs under år 2020 då styrelsen godkände
målsättningarna för boendeservice och
delaktighet/sysselsättning. Inom hela samkommunen har
man som mål att man piloterar detta på 10 enheter, d.v.s.
minst en enhet inom varje region. I mellersta och södra
Österbotten kommer denna ledningsmodell under detta år
att piloteras i Närpes vid Nygränd och Närboda
serviceenhet.

Anhörigrådet beslöt att man väljer ny ordförande för
varje möte, så att samma person inte behöver
binda sig för en längre period.
Christina Mannfolk valdes till ordförande för dagens
möte.
Ordförande konstaterade att man är nöjd över att
sjukskötare nu finns på enheterna. Behovet av
sjukskötare har anhörigrådet i mellersta och södra
ÖB lyft fram redan för många år sedan.

Triangelledarskapet är tänkt att bestå av en enhetschef,
som har det huvudsakliga administrativa ansvaret över
enheten, och en ansvarig handledare samt en ansvarig
sjukskötare.
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Närståendeenkätens
resultat

Maria Lindström, Kvalitetsutvecklare inom Kårkulla samkommun, har önskat att regionchefer tar upp diskussion
med anhörigråden angående närståendeenkäten och hur
man i fortsättningen ska nå ut till anhöriga med enkäten.
Svarsprocenten var låg i närståendeenkäten för år 2020
(genomfördes i början av 2021, totala antalet respondenter
samkommunalt: 52)

Anhörigrådet lyfter fram att då det gäller
enkäter/undersökningar vill ca.80% svara i
pappersform. Man bör däremot inte utesluta det
elektroniska formatet, utan ha bådadera.
Anhörigrådets medlemmar konstaterade att
nackdelen med pappersversioner är kostnader
samt att sammanställningen av resultatet tar mer
resurser.

Ansvarsperson/
Datum
Regionchefen bjuder
in
kvalitetsutvecklaren
till ett
anhörigrådsmöte i
höst.

Anhörigrådet lyfte fram att det i samband med
enkäten bör framkomma vilken nytta den har, att
enkäten leder någon vart. Man är då mer benägen
att svara på enkäten.
Man konstaterar att information om enkäten inte har
nått anhöriga.
För att sprida Information om att enkäten finns att
ifyllas kunde det tas upp i andra forum, såsom
FDUV eller liknande.
4

Korttiden och
tystnadsplikt

Anhöriga har önskat få veta vem deras barn trivs med
under sin korttidsvistelse och vilka andra barn som är
samtidigt på korttidsvård. Jurister som har konskulterats har
konstaterat att det är juridiskt möjligt att man får uppge
barnens namn, ifall man har skriftligt/muntligt lov från den
förälder vars barn det gäller.

Det är aktuellt med beslut och text kring detta från
ledningen inom samkommunen. Inga beslut har
ännu tagits.
Regionchefen informerade om att man från
Kårkullas sida kan ha korttidsträff, där de föräldrar
som vill sätter sina kontaktuppgifter på en lista, som
de anhöriga sedan upprätthåller själva.
Anhörigrådets medlem lyfter fram att man önskar
att få veta vilka andra brukare som deras barn trivs
med, vilket enbart kunde förmedlas via personal i
samband med korttidsvistelse genom t.ex.
kontakthäfte eller muntlig information.
Verksamhetschefen har utrett policyn vid andra
organisationer som ordnar korttidsvård eller
skiftesdagvård, vid samtliga enheter har man som
kutym att inte uppge namn på andra brukare till
anhöriga. Trots att det är juridiskt möjligt är det ett
svårt system att upprätthålla för enheter med
korttidsvård.

Beslut och
information i frågan
är på gång.
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Anhörigstrategin 20202023

Regionchefen hade sänt samkommunens anhörigstrategi
som bilaga till möteskallelsen, så att anhörigrådets
medlemmar skulle få bekanta sig med den innan mötet.

Förbättrad kommunikation och information önskas
mellan enheter och anhöriga. Infobrev till anhöriga
3-4ggr/år i enlighet med anhörigstrategin
förverkligas i nuläget inte på alla enheter. Man vill
gärna ha ett foto på vilka alla som jobbar på
enheten i samband med infobrevet.

Ansvarsperson/
Datum

Mer kontinuitet med kontaktpersoner önskas. Då en
kontaktperson faller bort -> info om det till anhöriga
och en ny väljs så fort som möjligt.
Mer informell samvaro önskas efter att pandemin
lugnat ner sig.
6

Övriga ärenden/övrig
diskussion

Österbottens välfärdsområde oroar anhöriga, att
brukarna inte skall få samma service, utan att
ekonomi skall styra verksamheten i större
utsträckning.
Anhörigrådsmedlem lyfte fram att
personalsituationen är den bästa den hittills har
varit vad gäller korttiden.
Kontinuitet bland personal viktigt, lyftes fram oro
kring att personal verkar röra på sig mycket i södra
ÖB.

7

Nästa möte

Anhörigrådet önskar hålla två möten under
höstterminen.
Nästa anhörigrådsmöte hålls 7.9 kl.16.-17.30.

8

Regionchefen sänder
några veckor innan
mötet ut länk eller
bokar utrymme,
beroende på
pandemisituationen

