Anhörigrådsmöte
Datum & Tid:
Plats:
Närvarande:

Frånvarande:

7.9.2021 kl. 16.00-17.05
Teams
Medlemmar av anhörigrådet: Anna-Maria
Skytte, Christina Mannfolk, Kim Strandberg,
Camilla Öster.
Kvalitetsutvecklare Maria Lindström
Sekreterare: Regionchef Mari Rönnlund
Monica Johnson, Bo-Anders Ingo

Nr

Ärende

1

Presentation och val av
ordförande
Närståendeenkätens
resultat

2

7.9.2021

Beredning

Maria Lindström, Kvalitetsutvecklare inom Kårkulla samkommun berättar om närståendeenkäten:
- Finns elektroniskt på hemsidan varje år i januari (då mäts
föregående år) Pappersversion fås via enhetschefen men
sänds inte ut per post automatiskt
-Maria förklarar processen vart enkäten leder
-Sammanfattning över resultatet av år 2020-års enkät
-Visa enkäten, hur den har sett ut
I tidningen Omslaget finns inforuta om när närståendeekäten är öppen. Enhetscheferna. Eva Strandvall ansvarig över
distributionslistan.

Beslut/Uppföljning

Kim Strandberg valdes till ordförande för dagens
möte.
Förslag är att enhetschefer kunde sända per mail
en länk till enkäten, så att varje enhets anhöriga får
ta del av infon.

Alla anhöriga i Österbotten är inte med på
distributionslistan av Omslagen-tidningen.
Omslaget finns även elektroniskt på Kårkullas
hemsida (hittas under ”vår verksamhet ->
materialbank -> publikationer”)

Via hemsidan kan anhöriga även när som helst elektroniskt
sända in respons. Maria visar hur blanketten ser ut.
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Ansvarsperson/
Datum

Regionchefen för
vidare förslagen till
enhetscheferna i
regionen.
Regionchefen ber
enhetscheferna ta
upp kontaktuppgifter
från de anhöriga som
inte får tidningen och
som vill ha
pappersversionen.

Nr

3

Ärende

Information kring Socialoch hälsovårdsreformen
och Österbottens
välfärdsområde

Beredning

Regioncheferna i Österbotten, Kårkullas verksamhetschef,
EUC-chef samt samkommunsdirektör har imorgon 8.9 möte
tillsammans med Eskoo och nyckelpersoner i Österbottens
välfärdsområde.
Information som sänts till Kårkullas personal kring SoHäreformen, genom samkommunsdirektör Otto Ilmonen:
Kort lägesrapport om SoHä-reformen. De regionala organ
som jobbar med reformen fram till mars 2022 börjar sitt
arbete i september. Kårkulla är välrepresenterad i dessa. I
alla regioner grundas också ett antal arbetsgrupper som
jobbar med framtidens service, Kårkulla kommer att
medverka i dessa utgående från våra behov och
prioriteringar.
Social- och hälsovårdsreformen träder i kraft den 1.1.2023.
I Österbotten bildas redan 1 januari 2022 en ny
välfärdssamkommun, men detta projekt berör inte på något
sätt Kårkulla, utan Kårkullas verksamhet också i den
regionen fortsätter som hittills fram till sista december 2022.
Från och med 1.1.2023 finns Kårkulla inte längre som
organisation. De olika välfärdsregionerna tar över ansvaret
för servicen. Enligt den s.k. Kårkulla paragrafen i lagen om
SoHä-reformens genomförande övergår
sakkunnigtjänsterna till Egentliga Finlands välfärdsområde
medan boendeserviceenheter och samkommunens
dagcenter- och arbetscenterverksamhet övergår till det
välfärdsområde där byggnaderna finns.
I framtiden kommer verksamheten att regleras genom ett
antal samarbetsavtal mellan de blivande
välfärdsregionerna. Kårkulla medverkar aktivt i framtagande
av dessa avtal. Kårkullas ledning jobbar också med en plan
för hur den svenskspråkiga serviceproduktionen och
experttjänsterna kan bevaras och utvecklas också efter
1.1.2023. Målsättningen är att presentera planen senast i
början av oktober.

Beslut / Uppföljning

Regionchefen ger i samband med varje
anhörigrådsmöte kort info kring SoHä-reformen/
Österbottens välfärdsområde

Ansvarsperson/
Datum

Regionchefen

Nr

Ärende

Beredning

Övriga ärenden/övrig
diskussion
Nästa möte

Inga övriga ärenden

Beslut / Uppföljning

Ansvarsperson/
Datum

4

5

6

Nästa anhörigrådsmöte hålls vid omsorgsbyrån i
Vasa den 17.11, kl.16.00. Möjlighet till
distansuppkoppling även då.
Brukarrådet bjuds med den första halvtimmen av
mötet (förslagsvis att SÖB:s brukarråd med på
distans). Om datumet inte passar görs ett nytt
försök till gemensamt möte i början av 2022.

Regionchefen bokar
mötesutrymme och
kontrollerar om
mötestiden passar
brukarråden.

