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Memoria i bruk

Utvikling og sikkerhet

• Pårørende: Online administreringsside
• Sammen med pasienten: Visningsapp til nettbrett
• Enkelt å bytte mellom profiler

DevOps-partner Gerilja

’Familie og venner’ på web

Trygg lagring i Norge hos Basefarm

’Familie og venner’ på app

Testing og erfaring
• Demoversjon testet på Mørkved sykehjem i 2014
• Demoversjon 2 testet på 8 sykehjem
• Mål med testing
• Bruk på sykehjem

Brukerhistorie 1:

Sønn og barnebarn i Indonesia
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Brukerhistorie 2:

Brukerhistorie 3:

Sønn med dårlig samvittighet og ikke vært
på ferie på 3 år

Redusering av angstmedisiner

Brukerhistorie 4:

Brukerhistorie 5:

Datter bor langt unna og far med demens
vil ikke snakke med henne

Barnebarn som studerer i Kina

Andre brukerhistorier

Konklusjon

• ”Du klarer å hente dem ut av en situasjon der de føler at de ikke
skal være eller hører hjemme, ved hjelp av bilder eller
informasjon. De får snakke om ting de liker og kjenner igjen. I
appen får du hele bakgrunnshistorien deres, tilgjengelig på enkelt
vis til enhver tid. Det er man helt nødt til å ha.” - Helsepersonell
• ”Det ble litt som en egen aktivitet, noe vi satte av tid til og gjorde
hver eneste dag.” – Helsepersonell
• ”For vår familie har dette vært fantastisk. Spesielt søsteren min
som bor sørpå, da er jo dette en genistrek. De sitter igjen med
dårlig samvittighet, og er nå helt i hundre fordi de kan bruke
dette” - Pårørende
• ”Pasienten jeg fulgte opp ble ofte bekymret og spurte hvor hennes
nærmeste var. Nå kunne vi se gjennom bilder og prate om dem på
fast basis. Hun ble roligere, kjente igjen og memorerte ting og det
ga en helt annen ro på hele avdelingen” - Helsepersonell

• Glede og tilhørighet
• Trygghet
• Gode stunder
• Verktøy for reminisens
• Lettet på samvittigheten
• Historier man ikke alltid ville hørt
• Enkel teknologi
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Status
•
•
•
•
•
•

www.MinMemoria.no

Testet og utviklet siden 2014
Mørkved sykehjem
Lansering 1. juni
17 sykehjem, 157 brukere
Steinkjer kommune og Trondheim kommune
Livsgledesykehjem

Fremover
• Test og videreutvikling
• Forskningsprosjekt
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