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Et system for omsorg og kommunikasjon



Memoria på sykehjem

○ Effektivt verktøy i en stressende hverdag

○ Alle ansatte har tilgang til samme informasjon

○ Ivaretakelse av identitet og verdighet

○ Tilrettelegge aktiviteter og forebygge urolige 

situasjoner

○ Kommunikasjon og samarbeid med pårørende

Kjennskap. Samarbeid. Livskvalitet



Tilgang til alle beboerne på et nettbrett

○ Alle ansatte har enkel oversikt 

over beboerne

○ Beboerne har sin egen profil 

der pårørende har tilgang og 

deler viktig og personlig 

informasjon om personen

○ Ansatte kan klikke inn på 

profilen for å se livshistorien til 

den enkelte

Enkelt. Tilgjengelig. Oversiktlig



Personlig informasjon om den enkelte



Familiemedlemmer og relasjoner

○ Ansatte har oversikt over hvilke 

personer som er viktig for den 

enkelte

○ Familiemedlemmene får tilgang 

til å legge inn informasjon og 

kommunisere med ansatte

○ Pårørende er en ekstra ressurs 

ved å gi informasjon om hvem 

personen er

Kjennskap. Involvering. Samarbeid



Bruk av bilder i omsorgen

○ Bildene er lett tilgjengelig på 

nettbrettet 

○ Ved urolige situasjoner brukes 

det som et verktøy for å skape 

trygghet og tilhørighet

○ Ansatte får en bedre 

forståelse av hvem personen 

er uavhengig av sykdomsbilde

Trygghet. Sosialt. Minnerikt



Bruk av bilder i omsorgen

○ Bilder gjør det enklere å 

fortelle og relatere seg til 

historien

○ Sosiale stunder 

○ Ansatte kan ta med nettbrettet 

i stua eller på rommet og se 

på bildene sammen

Trygghet. Sosialt. Minnerikt



Bli kjent og ivareta identitet og verdighet

○ Formidle hva som er viktig for den 

enkelte

○ Aktiv bruk av livshistorie skaper 

livskvalitet, glede og god 

selvfølelse

○ Minner og bilder gjør det også 

enklere for pårørende å ha gode 

samtaler og komme på besøk 

Barndomsminner. Historier. Interesser



Enkel tilrettelegging av aktiviteter

Informasjon lagt inn av pårørende Bilde sendt til pårørende



Memoria gjør det enkelt å holde kontakten

○ Kommuniser med pårørende

○ Vise frem positive stunder og 

aktiviteter fra hverdagen

○ Pårørende holder seg godt 

oppdatert og involvert 

Beskjeder. Bilder. Innsikt



Jeg håper Memoria vil spre 

seg til resten av landet. Det er 

en genial løsning som gjør det 

enklere for dem som jobber 

på sykehjem å se mennesket 

og ikke bare pasienten. Jeg 

tror også at appen vil bedre 

kontakten mellom sykehjem, 

pårørende og beboer.

- Rita Ottervik, ordfører 

Trondheim kommune

Adressa, 11.08.2017

Mer om Memoria i media: http://minmemoria.no/om-oss/

http://minmemoria.no/om-oss/


Dette er en
inspirasjon til vårt
arbeid med reformen
“Leve hele livet”

- Bent Høie, helse- og
omsorgsminister

Facebookinnlegg Bent Høie, 25.03.2017 Memoria i den nye reformen “Leve hele 
livet”, lansert 04.05.2018
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