Föredragningslista för anhörigrådet i östra Nyland
Plats: Elektroniskt möte via Teams
Tid: 26.5.2021 kl. 16.15 – 17.26

Närvarande:

Mats Fontell
Marika Nuikka
Hans Johansson
Birgitta Forssell
Satu Broman (sekr.)

1. Mötet öppnades kl.16.15
2. Presentation
Alla mötesdeltagare presenterade sig.
3. Väljande av ordförande
Mats Fontell valdes till ordförande till anhörigrådet 2021-2022.
4. Val av den femte medlemmen till anhörigråd 2021-2022
Katarina Nyholm har visat intresse till anhörigrådet och väljs till anhörigrådet 2021-2022.
Nämnden beslutar om det.
5. Aktuella ärenden i regionen
- Dag- och arbetsverksamheten öppnas 2.8.2021 och verksamheten börjar fungera i
sin helhet stegvis i augusti. Solbackens se, dag-och arbetsverksamheten i Borgå är
sommarstängt 5.7 -1.8.2021.
- Fotografitävling med vårtecken som tema har ordnats på Solbackens se. Brukarna
har fotat och deltagit i tävlingen med fina bilder från naturen.
- Homecare- pilotprojekt har startat på Björnstigens lägenhetsboende; hur man kan
stöda upp brukarnas självständighet med hjälp av välfärdsteknologi. Med hjälp av
VideoVisit kan man ha kontakt via ipad till personalen. Projektet följs upp och
utvärderas.
- Det önskas mera respons av de anhöriga, hur göra det?
6. Anhörigrådets plan för verksamhetsåret 2021
- Två möten på hösten, Ett möte tillsammans med brukarrådet och samtidigt får man
besöka det nyaste boendet, Björnstigens lägenhetsboende 25.8.2021. Det andra
mötet ordnas i Utterbäck, på Gossebo. Studiebesök till Utterbäck serviceenhet.
Tidpunkten är ännu öppen.
- Ordna ett uppiggande seminarium med olika teman för anhöriga under våren 2022.
7. Övriga ärenden
- Presentera anhörigrådets medlemmar genom att göra upp en liten broschyr med
bilder av anhörigrådets medlemmar, dvs. presentera anhörigrådet för alla i regionen.
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Sekreteraren sammanställer materialet. Broschyren skickas ut till alla anhöriga i
samband med annan Kårkulla info.
Hur kan man kontakta anhörigrådet? Det kom ett förslag att om anhörigrådet kunde
ha en egen epost, via den kunde man kontakta anhörigrådet. Sekreteraren utreder
ärendet.

8. Nästa möte
- Nästa möte hålls tillsammans med brukarrådet på Björnstigens lägenhetsboende
25.8.2021 kl.16.00.
9. Mötet avslutades kl.17.26.
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