DIGITAL HJELP
TIL Å HUSKE
Med et nytt, digitalt verktøy skal Gunnar Lorentsen
fra Bolga nå samle hverdagsglimt og historier fra et
snart åtti år langt liv i ei digital minnebok.
ANNE METTE MEIDELSEN

ANNE METTE MEIDELSEN

Forenkler
Data-appen Memoria ble klart for marke- Hun er bosatt i Selbu.
det høsten 2016 og er utviklet av to unge Med tretti år som fyrbøter på Karlsholmen, - For oss som omsorgstjeneste kan et slikt
gründere, Johanne Viksaas og Elise Tinnan og mange etterkommere, har Gunnar man- verktøy lære oss mer om hver enkelt bruGjelseth. Sistnevnte er født og oppvokst i ge minner å se tilbake på. Nå blir han med ker og hans/hennes liv og interesser. På den
Glomfjord. Memoria ble skapt ut fra Viks- i et nytt prosjekt for å teste ut Memoria i måten kan vi legge til rette for individuell
aas egen erfaring som pårørende. I kontak- regi av den private omsorgstjenesten Gode omsorg, samtaler og aktiviteter de har glede
ten med sin bestefar så hun hvor viktig det Øyeblikk. Der har Gunnar dagtilbud fire av, sier Karin Sandvik fra Gode Øyeblikk.
er at helsepersonell kjenner personen de dager i uka.
Også i forhold til kontakten mellom bruker
gir omsorg til, og at pårørende er en viktig De tre barna hans bor alle utenfor Meløy, og pårørende er Memoria et godt verktøy
ressurs. Verktøyet ble utviklet med støtte og telefonen det viktigste redskapet for å - Ikke alle klarer å formidle like godt, og
fra Innovasjon Norge, og aller først
mange har familie på andre kanter av
testet ut på beboere ved Mørkved
landet som gjerne skulle tatt mer del.
Minner
skapes
hele
tiden,
jeg
har
sykehjem. Resultatene har vært svært
Med et slikt system kan vi enkelt legge
gode, især for personer med demens- tro på dette kan bli ﬁnt for oss.
inn bilder og tekst fra dagen vår på Støa
sykdommer.
til alle våre brukere samtidig, og inforKARI�ANN LAMØY
masjonen er tilgjengelig for flere, sier
Må tas vare på
hun.
- Pappa er en god historieforteller, vi
- Det kan bidra til trygghet for pårøfryder oss når han begynner å fortelle fra holde daglig kontakt. Men heretter kan de rende å vite hva vi har gjort i løpet av dagen.
sitt innholdsrike liv og vår oppvekst. Ved å gode samtalene suppleres med glimt fra fa- Den digitale dagboka kan også ære et godt
gjøre hans livshistorie digitalt tilgjengelig, rens hverdagsliv via nettbrettet. Systemet er utgangspunkt for samtale i ettertid, når man
vil de være i familien for alltid og dessuten nemlig slik at både bruker og pårørende har har støtte i bilder.
bli en viktig ressurs for pappas omsorgsper- felles tilgang, slik at de kan se og lese, og dele
Minner skaper trygghet og livsglede
soner i det daglige, sier datteren Kari-Ann glimt og hilsener med hverandre.
Lamøy (50).
- Minner skapes hele tiden, jeg har tro på
dette kan bli fint for oss, sier Kari-Ann etter
å ha fått presentert verktøyet.
Hun synes verktøyet ser gjennomtenkt ut,
og synes det er bra at datateknologi tas inn i
eldreomsorgen også.
- Det blir jo nesten som å ha ei felles minnebok, med litt opplæring tror jeg pappa skal
få dette godt til. Han har jo nettbrettet sitt
allerede!
I dag bruker Gunnar brettet mest til å se bilder, i nær framtid skal det fylles med enda
flere.
- Jeg kom vel kanskje i gang med data litt
seint, men ble virkelig imponert over kartplotteren jeg hadde i sjarken. Den kunne jeg
fra A til Å, smiler han lunt.
Tidligere var han glad i å ta bilder, nå kan
også de skannes inn og bli utgangspunkt for
flotte samtaler.
- Du må ha et eget album der med båtene
Det blir jo nesten som å ha ei felles minnebok, med litt opplæring tror jeg pappa skal få dette
dine, pappa, sier Kari-Ann og stryker faren
godt til. Han har jo nettbrettet sitt allerede! sier Kari-Ann Lamøy

En måned
gratis strøm?
gratis
Velg Meløy
Energi som
kraftleverandør
kraftleverandør

- Pappa har utviklet seg i svært positiv retning etter at han ﬁkk stimulans, aktivitet og sosialt samvær på Gode Øyeblikk. Nå gleder Kari-Ann Lamøy seg til å prøve ut verktøyet Memoria sammen
med faren Gunnar Lorentsen og Karin Sandvik fra den private omsorgstjenesten. Alle foto: Anne Mette Meidelsen

over handa.
- Og så må vi skrive inn alle historiene fra
Karlsholmen, som den gangen vi feiret jul
på fyret og ovnen eksploderte!
De ler lenge og godt, begge to.
Det er ingen tvil om å det å hente fram minner kan bidra til livsglede og engasjement.
Ser mennesket bak
Marte Tverbakk Tjærandsen fra MinMemoria er Gode Øyeblikks kontaktperson i

partnerskapsprosjektet som skal pågå et halvt
år.
- Vår livshistorie danner grunnlaget for hvem
vi er. Dette hjelpemidlet mener vi kan gjøre det
lettere å se mennesket bak diagnosene.
Tjærandsen peker på fordelen med at hele familien kan bidra til profilen, med historier og
bilder. Det kan gi en god følelse av å være til
stede i hverandres liv, selv om man bor langt
unna. Det er også mulig å lage lenke til sider
som brukeren kan ha glede av å se og høre. For

eksempel musikk eller filmsnutter.
- Er det avansert for en bruker å benytte appen
Memoria?
- Personer med kognitive svekkelser kan ha problemer med å bruke verktøyet alene. Da kan
det i stedet bli en hyggelig fellesaktivitet der
brukeren får hjelp til å hente fram historier fra
hukommelsen gjennom bilder og opplesning.
Det kan både familiemedlemmer og omsorgspersoner i tjeneste gjøre.

MEMORIA
Memoria ble utviklet i 2014 og har brukere i over 50 kommuner i Norge.
Memoria består av en nettside og en visningsapp. Minner kan enkelt deles
i Memoria-profilen fra pc, nettbrett eller mobil. Memoria er en abonnementstjeneste. I Trondheim kommune ser største bruker, her er verktøyet
i bruk på hele 17 sykehjem. I november 2017 ble Memoria presentert
for pleie -og omsorgsledere i 7 av Salten-kommunene, deriblant Meløy og
Gildeskål. Etter det Framtia kjenner til, er Gode Øyeblikk først ut med å
prøve ut tjenesten i Meløy.
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