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Situasjonsbeskrivelser

• De fleste eldre mennesker ønsker å bo i eget hjem lengst mulig.

• Det blir stadig flere eldre som bor alene. De fleste er kvinner.

• Helsetilstanden kan påvirkes av ufrivillig ensomhet.

• Nærmeste familie utgjør det viktigste sosiale nettverket og hjelp til 
aktiviteter.

• Pårørende opplever stress.

• Svært mange  av pårørende til personer med demens utvikler 
depresjon.

• Bruk av teknologi kan gi muligheter for velvære, mestring, trivsel, 
trygghet – livskvalitet. 2



Utfordringer når hukommelsen svikter
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Utfordringer for mennesker med utviklingshemning
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Fra prosjekt til produkt

Forprosjekter

Aldern
Behovskartlegginger
og papirprototyper

Sampo
Forenkling av 

tjenester fra nett

TouchIT
Brukergrensesnitt på

berøringsskjerm
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AAL  JP-prosjekter

Mylife
Tidsorientering, 

trivsel,
mestring

T&Tnet
Navigering,

sosial 
plattform

PIA
Støtte til 

dagliglivtes
aktiviteter 
hjemme

Home4Dem
Bo alene 
hjemme, 

utvikling av 
demens

MedGUIDE
Bo alene 
hjemme, 

medisinering



Demonstrasjon av Memas
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Hva er Memas

Spesielt tjenester for personer med demens handler ikke bare om trygghet, men 
også å bidra til et mer interessant liv, kognitiv trening og stimulere restevnen som 
fins i hver av dem på ulike stadier av sykdommen.

1. Huskehjelp: oppgradert kalender for strukturering av hverdagen med bilder for 
å illustrere gjøremålet

2. Tjenester for å styrke restevnen hos personer med demens

3. Velvære og adspredelse

4. Mestring
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Lett å forstå



Følgende funksjoner finnes

• I dag
• Kalender
• Til glede
• Bilder
• Radio
• Aviser
• Min side
• Været

• Kontakt meg
• Kan skifte farge
• Kan forenkle 12



… også for pårørende
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http://adminweb.no/web/login/auth


Pårørendes nettsted

• Alle funksjoner kan administreres herfra

• Det er enkelt å legge til eller ta vekk funksjoner

• Det er enkelt å legge til eller ta vekk kontaktpersoner

• Man kan se status på nettbrettet

• Man kan se på brukshistorikken
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Hva gjør dette for brukerne?

• Får tilbake kontrollen over egen hverdag

• Har noe å samtale om

• Kan hygge seg med musikk

• Får huskeassistanse

• Vet når hjemmehjelpen kommer

• Mindre angst

• Større trygghet 15



Hva gjør dette for hjelperne?

• Mindre stress

• Større trygghet

• Mindre dårlig samvittighet

• Bedre koordinering av aktiviteter knyttet til brukeren

• Flere generasjoner tar naturlig del i omsorgen
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Mer informasjon

www.mylifeproducts.no

post@mylifeproducts.no

terje.grimstad@karde.no
Terje Grimstad, tel 908 44023
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