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En träningsmetodik för innovativ formell
 utbildning av vuxenutbildare, arkivpersonal 

och museipedagoger samt vuxenutbildare 
yrkesverksamma inom konst och kultur 
som arbetar med personer med demens.

www.boxofourmemories.eu

VUXENUTBILDNING SOM TAR SIG AN MINNESFÖRLUST

Följ oss på:  #boxofourmemories 

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
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OMSORG OM
MINNESFÖRLUST

Box of our Memories-projektet vill förbättra
tillgängligheten till minnesbaserade, digitala och informella 
vuxenutbildningsinsatser för äldre. Projektet syftar till att 
göra detta genom att bredda viktig kunskap, ge kompetens 
åt vuxenpedagoger som arbetar inom olika områden - allt 
från informella vårdgivare och familjemedlemmar till 
volontärer och pedagogisk personal som arbetar i museer 
och arkiv.

Minnesterapi är användningen av livshistorier
- skriftlig, muntlig eller båda - för att förbättra det 
psykologiska välbefinnandet, särskilt hos äldre personer. 
Det finns ett utbrett stöd för effekten av icke-medicinska 
metoder för att lindra de stressande effekterna av demens, 
särskilt den positiva stimulansen av att interagera med 
musik och digitalt förmedlade bilder.

Minnesterapi praktiseras i vissa delar av Europa 
och utförs av många vårdinrättningar inom 
ramen för icke-farmakologiska behandlingar av 
människor med kognitiva försämringar och den 
anses vara effektiv.

Vi avser att utveckla en personlig digital Memory Box 
(minneslåda) för att samla media och föremål för att stimulera 
personer med demens.

‘Box of our Memories’ kommer att vara ett digitalt arkiv för 
media och föremål som ska användas direkt av personer med 
demens och som stöds av familjemedlemmar och vårdgivare. 
Den kommer vara ett personligt museum med innehåll 
för att stimulera minnet, förbättra humöret och minska 
upprört beteende. Den kommer också att göra det möjligt för 
familjemedlemmar att lära sig mer om en älskad förälder.

Konsortiet kommer att utforma och tillhandahålla en:

Metodhandbok
innehållande en processguide och en implementeringsstrategi 
för beslutsfattare

Träningskurs
En innovativ formell kontinuerlig yrkesutbildningskurs (CPD) 
för vuxenutbildare

Verktygslåda
En online informell verktygslåda inom vuxenutbildning för 
vårdgivare, familjemedlemmar och volontärer

App och plattform
En Box of our Memories-plattform och app

Statistisk analys avslöjar en signifikant förbättring beträffande 
de frågor som ställts före och efter kring kunskap och färdigheter 
med avseende på demens, minne och livshistoria, förståelse 
och empati gentemot människor med demens, kompetens i att 
använda minnet, objekt eller andra verktyg (inklusive fotografier) 
för att stödja eller engagera sig i patienter samt delta i och leda 
Memory Box-sessioner.
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