
 
 

Minnesanteckningar från medarbetarmöte måndagen den 

23 Januari 2017 

Närvarande:  Ej närvarande: 

Maria Jeanette  Brian 

Janne Emma  Jonathan 

Oscar Cilla  Patrick 

Frida Sara  Ebba 

Jocke   Tobbe 

  

§1. Efter vi fikat en stund berättade Maria om vår vän som gått bort i helgen och hur 

Jonathan tagit detta. Han vill (förmodligen) gå på begravningen den  1 Februari och 

då jobbar Joakim. Oscar går in som tvåa om det blir så. Jonathan kommer säkert 

fråga mycket runt detta så alla får vi försöka att bemöta, svara och förstå. 

§2. Läget med Jonathan 

Sedan förra mötet har Jonathan haft mkt stora seriekramper. 1:a stesoliden tar inte 

alltid. Är de för svaga? Maria kontaktar neurologen via telefonmöte. Jonathan har 

även haft blod i avföringen i samband med stesolid, men även vid andra tillfällen. 

Kan bero på hemorrojder, men vi håller koll i alla fall. 

Jonathan har ”spräckt” en tå i helgen i samband med kramper. Vi håller koll på såret. 

Joakim fixar epilepsi-appen på onsdag och lär Jonathan denna. 

Jonathan provar ett nytt jobb på utegruppen i en månad tisdagar före lunch. Aktivt 

och stimulerande! Jonathan är taggad. Peppning!  

Vi behöver hjälpa honom med meningsfulla uppgifter; Skall det bäras kanske det inte 

är så enkelt, men då kan han kanske öppna lastbilen, hålla upp dörrar etc. Vi ser hur 

det går.  

Eventuellt kan det vara bra med en hemmaeftermiddag efter ett sådant pass och vi 

har timmar till dubbelbemanning i sådana fall. 

Jonathan dator diskuterades en stund. Ny musförlängningssladd har tillkommit. 

Joakim berättade hur/var och Emma kollar hur kopplingen ser ut när hon kommer i 

natt. Ev nya instruktionsbilder behövs. Vem? 

Det verkar som Jonathan hör dåligt på höger öra, vilket bör kollas upp. Vaxpropp 

eller hörselskada? Joakim och Sara åker till VårdC. 



 
 

Värden har inte fixat läckage? Joakim och Sara kontaktar Stefan Igefjord om 

rörmokare. 

Årshjulet är under utarbetande och kommer sättas upp hos Jonathan. 

Kommer någon på något som bör vara med, maila Janne. 

Jonathans klippning skall avbokas och ny tid hos annan frisör skall bokas. Maria fixar 

detta. 

 

§3. Avvikelser 

Glädjande nog har det kommit in ett antal avvikelser under månaden: 

Medicin har varit kvar i dosetten 2 gånger.  Alla håller koll. 

Disk har lämnats kvar till natten.  Diskuterat och klart. 

Sopor har lämnats kvar.   Är Jonathans jobb. 

Ensambemanning 2 timmar Ej kommunicerat, alla håller koll så 

det inte händer igen. 

Bilen ej tankad, fel koder till kort. Kod i Jonathans telefon. 

 

På något sätt skall vi samla avvikelserna för att kunna sammanfatta vad vi gjort för 

Kvalitetsförbättringar under olika perioder. Janne och Jeanette funderar. 

 

§4. Stämningen i gruppen 

Tobbe som varit en stämningshöjare slutar i stort. Han har betytt mycket för en god 

stämning i gruppen. Vi måste behålla den andan för att kunna bli bättre! Prata MED 

varandra- inte OM varandra. Ta feedback positivt, vi vill alla hjälpa Jonathan på bästa 

sätt och det är inte säkert att det alltid är jag som har rätt. 

 

Vi hade därefter en diskussion om vad modigt var för var och en och Maria  

sammanfattade detta med: 

 



 
 

Våga vara obekväma, fatta obekväma beslut, ta obekväma samtal, men ta samtidigt 

vara på relationerna till varandra. 

 

§5. Övrigt 

Bingolotto-besök i Göteborg 12/2. Oscar och Emma stämmer av när Jonathan 

kommer hem. 

Psykosocial skyddsrond nästa månad. 

Önskemål om semester kan lämnas när som. 

Joakim och Jeanette vill ha v29-32 

Cilla kan jobba när det behövs. 

 

Vid tangentbordet 

 

Janne 

 

 

  


