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LEDER

Trist skue

Både datter Else Furuli (f.v.) og sykepleier
Anniken Harsvik Moe opplever at det er godt
for Åse Grytting (92) å få mimre over bilder
på iPaden. Alle foto:Ingrid S. Hultgreen

En turgåer har tatt kontakt med ST etter å ha «utforsket» området Selva, Verrafjorden og Vassbygda, og uttrykker nærmest sjokk over hvor mye forsøpling det er fra landbruket.
Turgåeren har dokumentert forsøplinga med bilder, og det er
rett og slett trist å se hvordan det ser ut. Store mengeder
landbruksplast fra rundballer ligger henslengt i naturen. Bildene dokumenterer også et stort antall tomme maursyrekanner av plast dom ligger henslengt.
Etter all oppmerksomheten rundt skadevirkningene av plast
i havet og naturen forøvrig de siste årene, er det lov å bli forbannet når en ser slike bilder. Heldigvis er langt fra alle bønder forsøplere, men de få som gir blaffen gjør mye skade da
bønder håndterer store mengder plast. Og uten en avfallsplan som følges, blir resultatet ille - noe bildene som ble
publisert i lørdagens ST dokumenterer. Mye av plasten som
ligger henslengt stammer fra rundballer som rett og slett har
revnet og dermed gått i oppløsning som følge av at det er
kommet luft til. Også det er et trist skue i ei tid hvor andre
bønder må slakte ned besetninger som følge av fôrmangel. I
tillegg har turgåeren tatt bilder av gamle landbruksredskaper, takplater i metall, komfyrer og
Sitatet
annet stålrammel som ligger henStore mengeder slengt. Man trenger ikke være så
landbruksplast veldig oppvakt for å skjønne at dyr
fort kan skade seg på alt rotet som
fra rundballer ligger
ligger og slenger.
henslengt i naturen

Sykepleier Anniken Harsvik Moe har bare godt å si om Memoria,
etter ett års bruk.

y

Både nestleder i Agdenes bondelag, Eli Birgitte Singstad, ordfører Oddvar Indergård og
bonde og lokalpolitiker Kristian Fremstad er tydelige på at de
mener det er uakseptabelt å håndtere plast og annet søppel
på en slik måte turgåeren har dokumentert. Singstad viser
imidlertid til at problemet ikke er like stort som for 20 år
siden. Til det er det én ting å si: Det skulle bare mangle. I dag
vet alle alt om skadevirkningene som plast har for miljøet, og
derfor bør det være nulltoleranse for slike ting.
Selv om de aller fleste innen landbruket er pliktoppfyllende
og håndterer både plast og annet avfall på riktig måte, så er
det ei utfordring at noen ser ut til å gi blaffen. Mads Løkeland
i Naturvernforbundet opplyser til ST at det er rundt 1400
tonn landbruksplast som det hvert år ikke gjøres rede for.
Problemet er med andre ord omfattende, noe som også bekreftes ved at Nortura ofte får inn slaktedyr med plast i magen. Derfor er det på sin plass at kommunene reagrere når
slik forsøpling avsløres. Det er kommunene som har sanksjonsmyndighet. Det ansvaret bør de være bevisst ved å sørge
for pålegg om opprydning og eventuelt bøter om forurensningsloven brytes.
ANDERS AASEGG MORKEN
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tatt i bruk løsningen også på

Åse Grytting (92) har sin egen digitale minnebok
andre avdelinger.
på iPaden. Den gir henne tilbakeblikk på minner
Livsglede
og en tettere kontakt med familien.
Memoria fungerer
ORKDAL
INGRID S. HULTGREEN

slik at pårørende kan gå inn og opprette en
bruker for personen, og deretter
slående replikk. Jeg merker at legge inn familietre med bilder
hun blir roligere med en gang vi og minner fra livet til personen.
tar fram bilder og ser på barne- Det kan legges inn både bilder,
barn eller bilder fra turer, sier Fu- videoer, fortellinger og musikk.
Med andre ord ting som kan
ruli.
Memoria er latin og betyr vekke minner og skape gode
minne, erindring og tilbakekall- samtaler både mellom ansatte og
ing av minner. I ett år har Orkdal bruker, og mellom pårørende og
helsetun brukt programmet på bruker. Samtidig åpner det en
skjermet avdeling, hvor de har mulighet for å sende bilder til
demente beboere. Torsdag var hverandre, slik at pårørende og
det kursing på helsetunet for å få bruker kan følge med i hverandres hverdag.
Sykepleier Anniken Harsvik
Moe forteller at det er et enkelt
verktøy å bruke, som øker livsDet brukes til
gleden.
livsglede, til å
— Det brukes ikke som informasjonskanal. Er det viktig indele øyeblikk fra
formasjon, ringer vi heller til påhverdagen og legge
rørende. Men det brukes til livsgrunnlag for samtaler og glede, til å dele øyeblikk fra hverdagen og legge grunnlag for
minner.
samtaler og minner, sier hun.

Datter Else Furuli sier det er veldig fint å ha verktøyet Memoria,
både for henne og mora.
— Jeg får del i hverdagen
hennes, ved at helsetunet legger
ut bilder av det de holder på
med. Da kan jeg snakke med
henne om det hun har gjort når
vi møtes. Samtidig kan jeg legge
inn bilder av det jeg holder på
med, slik at de kan vise henne
det og snakke med henne om
det. Jeg får mail når det kommer
nye oppdateringer, så det er veldig praktisk, sier Furuli.
Hun bruker også iPaden med
minneboka hver gang hun er på
besøk hos mora. Sammen kan de
se på bilder av barnebarn som er
lagt inn, og bildene hjelper Grytting til å huske og komme med
Anniken Harsvik Moe,
historier.
— Hun legger merke til detal- sykepleier
jer, og hun har fortsatt en

ling, hvor de nå har ett års erfaringer med å bruke Memoria. Hun
sier det er trivelig for pårørende
og beboer å bruke det, både når
de bor langt unna og nært.
— Pårørende kan for eksempel
sende bilde av at de holder på å
bake, og komme innom med
bakst etterpå. Inne på brukeren
kan det lages mapper med ulike
bilder. Vi som jobber her blir
kjent med beboerne på en annen
måte, og har ting å snakke med
dem om, sier Moe.
Hun sier verktøyet har god effekt, ved at brukerne blir satt tilbake til hendelser de ser på bildene og begynner å prate.
— Vi merker at de finner roen.
Noen kan være urolige og bevege
seg mye rundt, men de bli rolige
når de får se bilde av hytta si eller
andre ting som får dem til å
mimre, sier Moe.
Memoria ble oppfunnet av Jo-

hanne Viksaas, som selv så behovet for å holde kontakt med bestefaren sin da hun studerte på
en annen kant av landet.

— Godt å se
Memoria sin visjon er å tilby et
produkt som bidrar til glede,
trivsel og livskvalitet. Videre er
det å ta vare på og opprettholde
personens identitet og integritet. Samtidig ønsker de å bidra til
tettere kontakt og kommunikasjon mellom brukeren, helsepersonell og pårørende.
Pårørende Else Furuli har altså
bare godt å si om løsningen.
— Det er godt for meg å se at
mamma har det bra. Hvis jeg får
et bilde tilsendt av at hun sitter
med et fotbad på kvelden, så gjør
det meg rolig og glad.
ingrid.hultgreen@avisa-st.no
958 39 535
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God effekt
Moe jobber på skjermet avde-
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