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MER PERSONLIG. De ansatte ved Beiarn sykehjem gleder seg til en mer personlig omsorgshverdag. Fra venstre står Heidi Kristiansen, Vigdis Båtnes, Greta Myrland, Tone 
Hammer, Elisabeth Lilleeng, Tove Pettersen, Trine Stolpen, Julie Kristensen, Heidi Johannessen, produktansvarlig Elise Tinnan Gjelseth og Ørjan Kristensen. Begge foto: Victoria 
Finstad

Først ut med Memoria

EGNE KONTAKTER. Elise Tinnan Gjelseth driver egen opplæring på 
memoriakontaktene Greta Myrland og Julie Kristensen, sammen med 
virksomhetsleder i Hjemmebasert omsorg Ørjan Kristensen og virk-
somhetsleder på sykehjemmet, Elisabeth Lilleeng.

Sykehjemmet i Beiarn gir demente 
og pårørende et verktøy til å huske 
livet og få en bedre hverdag på «Hei-
men».
VICTORIA FINSTAD

45 09 03 65

BEIARN: I Kjellerstua på Beiarn 
sykehjem sitter et utvalg ansatte 
rundt et bord. Her får de opplæring 
i hvordan de skal bruke Memoria i 
den daglige omsorgen på avdelin-
gen. Kommunen er først ut i hele 
Salten med å ta i bruk denne appen.

Bedre omsorg
Memoria er en digital minnebok. 
På minmemoria.no kan man opp-
rette profiler og invitere andre til å 
få tilgang til samme profil. Der kan 
man legge til historier med bilder, 
som man kan sitte sammen og min-
nes.
– Vi har snakket om hvordan vi 

kan få den personorienterte omsor-
gen mer inn hos oss. Dette her er 
veldig bra, det bekrefter identiteten 
til personene, forteller leder ved 
sykehjemmet, Elisabeth Lilleeng.

Demper uro
Memoria gjør det lettere å holde 
brukeren oppdatert på hva som 
skjer i nåtiden også. Familiemed-
lemmer på ferie kan sende bilder og 
skrive hilsninger, slik at brukeren 
på sykehjemmet får se hva som 
foregår utenfor hjemmet.
– Memoria er nyttig å ha, fordi 

minnene demper psykisk uro. 
Mange med demens har psykisk 
uro. Det er med på å hjelpe å huske, 
skaper gode samtaler og de ansatte 
blir bedre kjent med pasienten, for-

klarer Lilleeng smilende.

Redskap i arbeidet
Hun gleder seg til at de kan intro-
dusere det nye verktøyet til de pårø-
rende. Ekstra spesielt er det etter-
som Beiarn er den aller første 
Salten-kommunen som tar det i 
bruk.
– Vi på sykehjemmet er opptatt av 

personorientert omsorg, og dette er 
et redskap vi kan bruke. Det er så 
enkelt. De kan legge inn bilder, 
musikk som de liker, ting som var 
viktig i livet. Vi kan bruke det til 
alt, forteller hun begeistret.

Gledelig nyhet
Med nettbrett, som de har på avde-
lingen, kan de ansatte bruke det til 
å roe ned demenspasientene, og 
pårørende kan bruke Memoria til 
koselige stunder med brukeren.
– De pårørende er positive. Alt 

som virker positivt i hverdagen, 
mener de jo er bra. Men de vil ha 
mer informasjon om dette, sier Lil-
leeng.

Derfor skal de pårørende komme 
på opplæringsmøte etter at de an-
satte har fått opplæring, slik at de 
får se hva Memoria er.
– De syns det er fint å vite at de 

som jobber på sykehjemmet blir 
kjent med pasientene, legger hun 
til.

Nyttig for ansatte
Spesielt i forbindelse med sommer-
vikarer og utskiftning av ansatte. 
Da kan Memoria være like nyttig 
for de nyansatte som for pasientene, 
ved at de kan se på minnene sam-
men.
På Beiarn sykehjem har de syv 

plasser på «Heimen», som er deme-
nsavdelingen. Det er disse brukerne 
som får Memoria av kommunen.

Kommunen spanderer
Minneboken koster 99 kroner i 
måneden eller 990 kroner per år. I 
første omgang skal Beiarn spandere 
dette på sine brukere i ett år, så får 
de se om det er noe de skal satse vi-
dere på.
Skal det ikke videreføres, er det 

opp til brukerne og pårørende å 
føre minneboken videre som privat-
personer.

Lett for familien
– Mange tar det inn under velfe-
rdsteknologi, forteller produktan-
svarlig hos Min Memoria, Elise Ti-
nnan Gjelseth.
Hun er på besøk i Beiarn for å 

drive opplæring på produktet.
– Hva er det som er smart med 

Memoria?

– Man får samlet alle de fine his-
toriene og gode minnene på ett sted 
og så kan alle som kjenner personen 
ha tilgang til det. Så har man det 
lett tilgjengelig der man er, man 
trenger ikke å være sammen for å 
legge inn ting.

Tryggere hverdag
80 prosent av de som bor på syke-
hjem har demens. Dermed vil be-
hovet for slik velferdsteknologi være 
stort ved ethvert sykehjem.

– Hvordan bedres livskvaliteten
til brukerne på «Heimen» av Me-
moria?
– De ansatte får vite hvilke inte-

resser folk har, slik at de kan tilret-
telegge for aktiviteter som passer for 
den enkelte. Og det kan være trygt 
og fint å snakke om noe som er 
kjent, som kan gjøre at personen 
blir roligere i en angstsituasjon, av-
slutter hun.

victoria.finstad@saltenposten.no

Om Memoria
� Appen Memoria er grunnlagt av Johanne Viksaas fra Bodø, som alltid 
hadde god kontakt med sin bestefar Hermann. I studietida ønsket hun å 
ha bedre kontakt og kom på en genial digital løsning.
� Memoria digitaliserer livshistorien til et menneske og gir enkel tilgang 
til bilder, historier og relasjoner fra personens liv. De som kjenner per-
sonen bidra med de viktigste bildene, minnene og historiene fra perso-
nens liv.
� Livshistorien kan enkelt endres og oppdateres med nye eller gamle 
opplevelser og minner, og gjøres enkelt tilgjengelig for omsorgspersonell. 
Appen kan bidra til tettere kontakt mellom bruker, helsepersonell og 
pårørende.
� Memoria ble første gang testet på Mørkved sykehjem i Bodø, og syke-
hjemmet i Beiarn er de første til å ta appen i bruk.


