
Minnesanteckningar från P-mötet 2017-08-31 

 

Närvarande: Frånvarande: 

Maria  Patrick 

Janne  Ebba 

Oscar  Sara 

Jeanette  Eva 

Joakim  Håkan 

Farzad  

Cilla 

Jojje 

Brian 

 

Allmänt 

§1 Jonathan uppvaktades med en HV-keps inför födelsedagen 

§2 Farzad och Jojje behöver fullmakt till apoteket. Hämtar blanketter på apoteket 

§3 Maria informerade om att vi nu kan ta emot alla personkretsar efter utökat tillstånd 

från IVO. 

§4 Maila alla från Aiai om ni anser att något behöver göras/läras  av alla. 

 

Jonathan 

§5 Mer ”normalt läge”. Krampfri hyfsat mycket, kommer dock i vågor. Ny tid i 

Linköping 22 September. 

§6 Jonathan har besvär med ”grejs” i hårbotten. Finns schampo på apoteket, 

Fungoral, skall sitta i minst 5 min vilket är svårt för Jonathan. Maria funderar på 

lösning. 

§7 Rutin för hudvård skall tas fram. Joakim ordnar detta. 

§8 Diskuterades om behov av salva i rumpan. Brian lämnar salva. 

§9 Duscha alltid Jonathan på måndagar. 

§10 Jonathan vill kunna skanna på Willys. Fixas vid nästa inköpstillfälle. 

§11 Skolan skall avslutas. Joakim gör detta. 

 



§13 Maria berättade hur hon hanterar Jonathans ömhetsbehov. Kram vid möte, hålla 

hand vid kramp och ångest. Sunt förnuft, ingen överdriven kontakt. 

§14 Maten. Vi kommer utse ”matansvarig”. Tag upp ur frysen dagen innan istället för 

att tina i micron, Frys inte in pasta! 

§15 Jonathan ska testa att boka hv71 biljetter själv med hjälp av assistenterna den 

1/9 

Personal 

§15 Sara sjukskriven till 15 December. 

§16 Strejkvarsel från Kommunal 8 September; Inga nyanställningar eller folk från 

bemanningsföretag accepteras.  

§17 Utbetalning av innestående semesterpengar 1 Jan – 31 April sker på 

Septemberlönen. 

§18 Ny tvättdag – tisdagar. 

§19 Kolla alltid i förrådet innan inköp. 

§20 Plocka av köksbordet, samt vara mer noggrann med att torka av det. 

 

Avvikelser 

8aug Jonathan åt rårivna morötter. Fick nässelutslag över kroppen. Kollades upp på 

sjukhuset. Vara uppmärksam framöver om utslagen skulle återkomma. 

9aug Jonathan har inte blivit rakad på 2dagar på rad. Försöka komma ihåg 

morgonrutinerna.  

15aug Kliat sig mycket runt ögonen. Mjällar även mycket. Hjälpte då ögondroppar 

togs. Mjälschampoo används nu och då har det minskat ner. 

19aug Lampan på bilen var på. Stängdes senare av av annan assistent. 

29aug Hittade inte magneten i väskan. Fick använda den i sovrummet. Magneten 

hittades senare. 

 

Inköp 

Pratar om att det skulle vara trevligt med nya växter i Jonathans fönster. Prata med 

Eva om detta. 

 

 

4 st sedan sist gicks igenom. Bra jobbat! Kolla hur Jonathan reagerar på råa 

morötter! Om utslag skriv avvikelse. 



 

Nästa p-möte 26/9 kl 18.00 

 

 

  

 

 

 


