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Reminiscensterapi är en av de mest 
populära psykosociala åtgärderna inom 
demensvård. Den bygger på interaktion 
och diskussion antingen individuellt 
eller i grupper om tidigare aktiviteter, 
händelser och upplevelser. Metoden 
använder en mängd olika stödmaterial 
såsom påminnelser om tidigare 
händelser, musik, film, fotografier 
mm, ofta förberedda med hjälp av 
vårdgivare. Det finns bevis för att icke-
läkemedelsbaserade åtgärder kan lindra 
demensens stressande effekter, särskilt 
med hjälp av den positiva stimulansen 
som uppnås genom att interagera med 

musik och digitala bilder.

Projektet kommer att informera vårdare 
om:

• kunskap och färdigheter om
reminiscens;

• förståelse och empati för personer
med demens;

• kompetens att använda objekt eller
andra verktyg (inklusive fotografier,
film och 3D-bilder) för att stödja eller
engagera sig i vården;

• ●delta i och leda Memory Box-
sessioner.

PROJEKT: BOX OF OUR MEMORIES (BOOM)  
Vuxenutbildningsprogram för skötsel av minnesförlust 

Det Erasmus+ -finansierade projektet BOOM syftar till att förbättra tillgången 
till arkiv- och museibaserade, informella vuxenutbildningsprogram för personer 
med demens och andra former av kognitiv minnesförlust. Projektet kommer att 
utforska reminiscensterapi med hjälp av online media och resurser.

PROJEKT: BOX OF OUR 
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FÖLJANDE STEG

VILL DU VETA MER?

#boxofourmemories
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I denna publikation, som är relaterad till projektet som görs av deltagarna gemensamt eller individuellt och på vilket sätt och i vilken form som helst, anges att den endast återspeglar 
författarens syn och att den nationella byrån och Europeiska kommissionen inte ansvarar för någon användning som kan göras utgående ifrån den information publikationen innehåller

Vill du veta mer?
För att lära dig mer om projektet och för att engagera dig i våra framtida aktiviteter, besök vår webbplats www.boxofourmemories.eu/ 
eller följ oss på de mest populära sociala nätverken med #boxofourmemories

Minneslådor (Memory box) används ofta 
vid reminiscensbehandling. En minneslåda 
består av en samling meningsfulla föremål, 
musik eller bilder som väcker minnen från 
viktiga stunder i personens liv. Innehållet i 
minneslådan kan användas för att starta en 
konversation eller skapa ett meningsfullt 
engagemang. BOOM kommer att utnyttja 
digitala medier och samlingar från arkiv 
och museer för att göra dem lättillgängliga.

Projektet vidgar den kunskap, 
färdigheter och kompetens som krävs av 
vuxenpedagoger och pedagogisk personal 
som arbetar i museer och arkiv. Det kommer 
att komplettera den formella utbildningen 

av vårdgivare samt erbjuda verktyg för 
informell användning för vårdgivare, 
volontärer och familjemedlemmar.

Ett avgörande inslag i projektet är det faktum 
att vår “Memory box” är tillgänglig digitalt. 
På detta sätt möjliggör vi involvering av 
regionala kulturinstitutioner, eftersom 
de kan tillhandahålla digitaliserade 
memorabilia som är skräddarsydda efter 
lokala behov.

I samband med vår online kick-off, den 
7 december 2020, lanserades  projektet 
officiellt. Mötet gav partners möjlighet 
att lära känna varandra, lära sig mer om 

respektive nationella situation och komma 
överens om de kommande uppgifterna. 
Partnerskapet fokuserade på den första 
projektdelen, BOOM metodisk handbok, 
en e-bok på cirka 50 sidor, som kommer 
att översättas till alla partners språk. 
Under varje månad som följde har parterna 
träffats online för att diskutera innehållet 
i handboken och sedan nå ett gemensamt 
utkast. Handboken är avsedd att vägleda 
informella vårdgivare, vuxenutbildare och 
yrkesverksamma inom kulturarv om hur 
man arbetar med dementa med hjälp av 
BOOM-verktygen.

Följande steg
Under de närmaste månaderna kommer konsortiet att utveckla projektappens och utbildningsprogrammets innehåll. Appen kommer att 
vara en personlig digital minneslåda som innehåller media och föremål som tillhandahålls av arkiv och museer samt familjemedlemmar 
och som syftar till att stimulera minnet. Appen kommer, med stöd av familjemedlemmar och vårdgivare, att vara redo att användas direkt 
av personer med demens. En Open Education Resource (OER) -plattform som stöder BOOM-appen med lättförståeliga instruktionsguider 
för varje funktion och FAQs utarbetas också. Den kommer att utvecklas i ett interaktivt format så att den kan användas på stationära/
bärbara datorer och surfplattor.


