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Webbinarie - 15:e mars 2022

Skapa ett gott liv på boendet
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• Den fantastiska levnadsberättelsen - Jane från Hattstugan

• Digitala tjänster som underlättar - Fredrik från Wera Welltech

• Framgångsrik implementering - Marthe från VilMer

• Frågor och avslut

Agenda
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• ”En dokumenterad levnadsberättelse som 
ligger till grund för vårdens och omsorgens 
utformande är ett centralt verktyg för att nå 
en personcentrerad omvårdnad. Därför bör 
alla personer med demenssjukdom – både i 
ordinärt och särskilt boende – ha en sådan. ”

• Ca 73 % har en levnadsberättelse på SÄBO 
som grund i SveDem, målet >98 %

• Det faktiska resultatet är betydligt sämre, tex 
mycket mindre etablerad i ordinärt boende.

Nationella riktlinjer
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• Den fantastiska levnadsberättelsen - Jane från Hattstugan

Jane Lindell Ljunggren
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Fredrik Westergaard

Mitt varför

”Ett gott liv livet ut”
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Samarbete med VilMer
- bäst på social välfärdsteknik i Norden

Robotkatter och hundar
- verksamhetsutveckling behöver inte vara 
svårt!

Konsulttjänster
- föreläsningar
- workshopsledning
- projektledning
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”Vi minns inte dagar, 
men ögonblick”

Social välfärdsteknologi för personcentrerad omsorg
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Livsberättelsen i centrum



Vem är

Nils?

Var är han 

uppväxt?

Vad är 

viktigt för 

han?



Kort om Sofie
Sofie är 10 år och går i 5:e klass. Hon är väldigt 
glad i att dansa och har dansat mycket med sin 
farfar. Hon var alltid väldigt glad när farfar 
berättar om sina äventyr när han var ung och 
växte upp på gården.









Vi ser att det väcker minnen 
och är ångestdämpande. Att 
sätta sig ner och se på 
kända och kära saker har en 
lugnande effekt hos 
brukarna. Det är nästan 
som en form av medicin.

Svanhild Sagen

Undersköterska vid Horg hälsa- och omsorgscenter



Dela det som sker nu



Samtal 

om jakt?

Gå på 

konsert?

Aktiviteter och samtal baserat på levnadsberättelsen
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Repotage om Televindu från Norge runt



• Videoplattform utvecklad i 
samarbete med pskykologer och 
demenssjuksköterskor

• Över 300 anpassade filmer

• Använd till 
reminiscensbehandling, 
sensorisk stimuli och 
underhållning

• Ladda upp egna filmer

Trondheim 
Vårrustning av båtSticka med Gunilla

PotatisupptagningHistorisk tur

Cykla i LodalenBjörn i djurpark Katter ensamma Fågelliv på brygga



• Indelning efter nivå av stimuli

• Filmat i lugnt tempo

• Baserat på dagsform



Video som aktivitet i omsorgen

Gruppaktivitet Lugna stunder En-till-en Anhöriga
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Familjeliv

och

uppväxt

Resor och

upplevelser

Arbetsliv

Reminisensaktiviteter baserat på livsberättelsen
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Reminisensaktiviteter baserat på intresse

Djur

Hantverk

och

matlagning

Sport
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• Levande och uppdaterad levnadberättelse - Hjälp av flera anhöriga

• Skicka meddelande till och från anhöriga på säkert sätt 

• Anhöriga får insyn till livet på boendet och till levnadsberättelsen

• Använda bilder och film

• Lättare för vikarier och nyanställda att lära känna personerna på boendet

• Beprövade lösningar ifrån VilMer, enkelt att komma igång.

• Televindu inga personuppgifter – ”lågt hängande frukt”

Kort sammanfattning



31

Tack! - Ta gärna kontakt

• Marthe Tverbakk Tjærandsen

• marthet@vilmer.no

• +47 952 88 893

• Fredrik Westergaard

• fredrik@werawelltech.se

• +46 73 587 52 35

• Jane Lindell Ljunggren

• jane@hattstugan.se

• +46 498 49 24 25
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• Använd gärna möteschatten och ställ frågor 

• Stäng gärna av kameran

• Stäng av ljudet  

• Webbinariet blir inspelat 

Mötesregler

321

1

2

3
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System for omsorg og kommunikasjon
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- VilMers behandling av personuppgifter regleras i ett i 

databehandlingsavtal

- Alla användare av MinMemoria har en personlig 

inloggning och måste godkänna användarvillkoren och 

sekretesspolicyn för att skapa ett konto.

- Man måste specifikt ges åtkomst till en brukares profil för 

att se innehåll (läsbehörighet eller bidragsgivare)

- Känslig personlig information ska inte delas i MinMemoria

- Information kan när som helst raderas av användaren 

själv eller av MinMemoria på begäran

Dataskydd
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• Varje kund får en tilldelad kontaktperson 
som följer kunden genom hela processen

• Vi är tillgängliga på chat, telefon och e-
post för support och andra frågor mellan 
kl. 09.00 - 16.00

• De flesta frågor du kan ha längs 
vägen hittar ni svar på under 
brukerstøtte på vår hemsida (dessa ska 
översättas till svenska)

Support och användarstöd

Framgångskriteriet för en bra 

implementeringsprocess

är ett bra samarbete, där vi 

spelar varandra bra.

https://vilmer.no/ressursside

