
Velferdsteknologi som følger 
brukeren gjennom hele 
omsorgstrappen

Memas kan brukes i alle trinnene i omsorgstrappen. Den kan effektivisere kommunens tjenester 
og tilpasses brukernes endrede behov. 
Memas kan tilpasses eldre og yngre brukere med ulike utfordringer, for eksempel behov for 
tidsstyring , hukommelsesstøtte eller ved uro.
Memas kan bidra til at brukere kan være selvhjulpne lenger og øke graden av mestring også i de 
siste trinnene i trappen.
På andre siden kan du se flere detaljer om Memas.

Ved optimal bruk kan denne typen hjelpemidler redusere kommunens kostnader vesentlig bl.a. 
gjennom færre hjemmebesøk. Memas kan bidra til velvære for brukeren slik at hun kan leve hele 
livet.

Det er mange fornøyde brukere av 
Memas i mange kommuner rundt om i 
Norge. Eksempler på bruksområder er:
• Påminnelse om å ta medisin og 

andre kalendervarsler.
• For kognitiv støtte kan kalenderen 

inneholde påminnelser om daglig-
livets aktiviteter.

• I hverdagsrehabilitering kan albumet 
inneholde fortellingen om "mitt liv", 
trinnvis bruksanvisning for et hus-
holdningsapparat, eller en "bilde-
katalog" over venner og familie-
medlemmer.

• For å framkalle restevnen kan aviser 
velges ut fra interesse.

• Musikk kan berolige brukeren. Digi-
tale radiokanaler med favorittmusikk 
kan være både hyggelig og nyttig.

Memas avbildet i Dagbladets artikkel om 
velferdsteknologi og eldreomsorg i framtiden.



Memas-løsningen består av brukerens Memas-
nettbrett og pårørendes nettsted adminweb.no 
for innstillinger og administrasjon. 

Memas kan enkelt personaliseres til brukerens 
behov og funksjonsnivå. 
Eksempler på innstillinger er:
• Valg av funksjoner som  vises til brukeren.
• Gradvis forenkling. 
• Fargepalett (også høykontrast).
• Klokketavle og navngivning av døgnets tider.
• Valg av kontaktpersoner for brukeren.

Innstillingene gjøres enkelt på adminweb.no. 
Der kan man også følge med bruken av nett-
brettet, og kontrollere at nettbrettet fungerer 
som det skal.

Nettbrettets grensesnitt er utformet med klart 
visuelt språk og er grundig testet av brukere. 

Memas på nettbrett er tilgjengelig på norsk, 
engelsk, svensk, tysk og italiensk.

Brukeren trenger minimal opplæring. 

Velværeløsning for 
hukommelse og trivsel

Tilbudsforespørsler fra institusjoner eller for 
flere brukere:
E-post: post@mylifeproducts.no
Telefon: 908 44 023

Mylifeproducts AS
Postboks 69 Tåsen, 0801 Oslo

Bestillinger av enkeltabonnementer kan gjøres 
direkte på vårt nettsted.

www.mylifeproducts.no

Priser, informasjon om utstyr, leveransebeskrivelser og mye mer finner du på vårt nettsted 
www.mylifeproducts.no. På nettstedet kan du bestille abonnement. For kortvarig utprøving kan du 
bestille et gratis prøveabonnement. Du må ha et Android-nettbrett.
Memas er også ført i NAVs hjelpemiddeldatabase.

I tillegg til selve Memas-løsningen kan vi også levere kurs og tilrettelagt opplæring i bruk av 
velferdsteknologi til pleie- og omsorgspersonell og pårørende.

mailto:post@mylifeproducts.no
http://www.mylifeproducts.no/

