Velferdsteknologisk hjelpemiddel som følger
brukeren gjennom hele omsorgstrappen
Eksempler på bruksområder:
• Redusert antall
hjemmebesøk
• Medisinpåminning
• Kalendervarsler
• Egenmestring
• Kognitiv støtte
• Hverdagsrehabilitering
• Koordinering av
aktiviteter rundt
brukeren

Memas kan tilpasses eldre og yngre brukere med ulike utfordringer, for eksempel behov for
tidsstyring , hukommelsesstøtte eller ved uro.
Velferdsteknologiske hjelpemidler kan være et viktig bidrag i å utsette overgangen til neste
trinn i omsorgstrappen.
Memas kan brukes i alle trinnene i omsorgstrappen. Den kan effektivisere kommunens
tjenester og tilpasses brukernes endrede behov . Produktet kan bidra til at brukere kan være
selvhjulpne lenger og øke graden av mestring også i de siste trinnene i trappen.
Ved optimal bruk vil dette kunne redusere kommunens kostnader vesentlig.

Memas i hverdagen
I en kommune på Østlandet ble antall hjemmebesøk redusert fra 6 til 2 pr. døgn ved at
brukeren får varsel om når medisin skal inntas, ved hjelp av Memas-kalenderen.
På et dagsenter i Oslo brukes bilder og symboler i kommunikasjonen med dagsenterbrukere
som ikke lenger har språk, ved hjelp av Memas-funksjonen 'Min side'.
NRK Østlandssendingen rapporterer at hjemmetjenesten bruker 60 % mindre tid hos brukerne
etter innføring av velferdsteknologi.
Forskning viser at man sparer 73 000 kroner i året på hver bruker.

Memas ble utviklet i et
europeisk forskningsprosjekt
der Norge var i førersetet.
Memas ble prøvd ut i Norge,
Tyskland og Storbritannia
allerede i 2011.
Resultatene viste at brukerne
likte Memas, de var i stand til å
benytte det på egenhånd til
tross for nedsatt kognitivt
funksjonsnivå, og at pårørende
opplevde mindre stress i
hverdagen.
Det er mange fornøyde brukere
av Memas i mange kommuner
rundt om i Norge.

Memas kan ses og prøves i
mange visningsleiligheter i
Norge, f.eks.:
• Almas hus i Oslo kommune
• Innovatoriet på Høgskolen i
Sørøst-Norge
• Visningsmiljøer i
Trondheim, Stjørdal og
Tromsø
Den komplette listen finnes på
våre nettsider.

Eksempler på kommunesamarbeid:
• Kristiansand
• Larvik
• Malvik
• Moss
• Oppegård
• Oslo
• Steinkjer
• Tromsø
• Trondheim

Funksjonalitet og bruksmuligheter
Memas følger hele omsorgstrappen og
kan personaliseres til brukerens behov og
funksjonsnivå.
Eksempler på innstillinger er:
• Valg av funksjoner som vises til
brukeren (se bildet nedenfor)
• Gradvis forenkling
• Fargepalett (også høykontrast)
• Navngivelse av døgnets tider
• Valg av kontaktpersoner for brukeren
• Preferansemusikk
Innstillingene gjøres enkelt på nettstedet
adminweb.no. Der kan man også følge
med bruken av nettbrettet, og kontrollere
at nettbrettet fungerer som det skal.
Nettbrettets grensesnitt er utformet med
klart visuelt språk og er grundig testet av
brukere med både kognitve, motoriske og
synsrelaterte funksjonsnedsettelser.
Brukeren trenger minimal opplæring.

Memas gir mange muligheter til kreative
løsninger, f.eks.:
• For kognitiv støtte kan kalenderen
inneholde påminnelser om
dagliglivets aktiviteter.
• I hverdagsrehabilitering kan albumet
inneholde fortelling om "mitt liv",
trinnvis bruksanvisning for et
husholdningsapparat, eller en
"bildekatalog" over venner og
familiemedlemmer.
• For å framkalle restevnen kan f.eks.
aviser velges ut fra interesse.
Preferansemusikk er en ny Memasfunksjonalitet. Den er basert på
kunnskapen om musikkterapi.
Musikk kan berolige brukeren og
framkalle minner.

Memas-kalenderen kan minne
brukeren daglig om at nå er det
"musikktid". Brukeren kan selv spille av
sin preferansemusikk.

Hvordan Memas kan leveres
Innkjøp for institusjon/flere brukere

Innkjøp for én bruker

Leveransen inneholder (i ønsket antall):
Programvaren Memas
Brukerkonti
Nettbrett og stativ
Strømkabel
Veiledningshefte med nyttige tips
Service og support

Pakken inneholder:
Programvaren Memas
Brukerkonto
Nettbrett og stativ
Strømkabel
Veiledningshefte med nyttige tips
Service og support pr. telefon

Tillegg:
Installering på ønsket sted
Opplæring av ansatte
Eventuelle fraktkostnader
Tilrettelegging og funksjonstilpassing hos
bruker (valgfritt)

Tillegg:
Installeringskostnad
Fraktkostnader
Tilrettelegging og funksjonstilpassing
hos bruker (valgfritt)
Se prisliste

Se prisliste

Vi leverer også kurs og tilrettelagt opplæring i bruk av velferdsteknologi til pleie- og
omsorgspersonell og pårørende.

Memas bestilles hos Mylifeproducts AS:
Telefon: 47 27 22 65
E-post: post@mylifeproducts.no
Bestillinger for privatkunder kan også gjøres direkte på vårt nettsted:
www.mylifeproducts.no
Innlegg om Memas og velferdsteknologi legges jevnlig ut på vår Facebook-side:
www.facebook.com/MylifeproductsAS

Postboks 56 Tåsen
0801 Oslo

