
MEMAS gir glede og trygghet i hverdagen 
slik at vi fortsatt kan bo sammen hjemme

MEMAS er et norskutviklet produkt som gjør hverdagen enklere 
for mennesker som ikke husker så godt, og deres pårørende. Det 
er utviklet med utgangspunkt i pårørendes erfaringer, og behov 
hos mennesker med kognitiv svikt. MEMAS bidrar til at den eldre 
kan bo lengre hjemme med økt livskvalitet.

ENKELT, TRYGT OG SELVSTENDIG
Brukeren har et nettbrett hjemme 
og kan holde orden på daglige 
aktiviteter og gjøremål. Radio, 
aviser, bilder, kalender og kontakt 
til pårørende er noen av funksjo-
nene brettet kan inneholde. Ved 
hjelp av PC, nettbrett eller mobil-
telefon med internettilgang, legger 
pårørende inn informasjon og 
innhold som brukeren setter pris 
på og har nytte av. 

‘‘



1. ORDEN OG OVERSIKT  
OVER DAGENS AVTALER
Kalenderen gjør det enkelt å 
følge med på avtaler og gjøremål.

3. OPPDATERT PÅ DET 
SOM SKJER
Sjekk været, hør på radio og les 
aviser rett fra MEMAS-brettet.

For den eldre For den pårørende

2. TRYGGHET OG  
SELVSTENDIGHET 
En kontaktmelding sendes til pårørende 
som er tilknyttet tjenesten. Et varsel om 
at meldingen er sendt, vises på brettet.

DEN HAR JEG MYE GLEDE AV  
- Mor 90 år

DEN GIR MEG TRYGGHET  
- Datter 61 år

HUN BLIR MER SELVSTENDIG  
OG DET SPARER TID FOR MEG  
- Datter 42 år

4. HVERDAGSGLEDE
Bilder skaper glede og kan framkalle 
minner. MEMAS har plass til mange 
gode minner.
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‘‘ Sagt om MEMAS

Å BLI ELDRE ER NOE SOM ANGÅR OSS ALLE
Vi er mange som er, eller har vært pårørende til mennesker som ikke husker 
så godt. Å holde orden på avtaler og påminnelser for våre eldre kan være en 
utfordring. Vi har forsøkt med kalender, dagbøker, muntlige påminnelser og 
gule lapper, men med varierende suksess.

HVORDAN TA MEMAS I BRUK?
For å benytte MEMAS må du anskaffe et nettbrett. Dette kan kjøpes 
i nettbutikker eller hos elektroforhandlere. Programvaren kjøpes som abon-
nement fra Mylifeproducts AS. Du kan velge mellom 12 eller 6 måneder, eller 
prøve produktet i en måned. 

MEMAS er prøvd ut med gode resultater i Norge, Storbritannia og Tyskland. 
Forskningen viser at pårørende opplever mer trygghet og redusert stress 
rundt omsorgen. 

MEMAS gir mer kvalitetstid med den  
eldre, og noe nytt å være sammen om



MEMAS består av to elementer

1. PROGRAMVARE (“App”) som lastes ned på et nettbrett.

2. ET NETTSTED PÅ INTERNETT (www.adminweb.no) hvor innholdet  
og utseendet på nettbrettet styres fra. Her finnes også bruksanvisninger og 
nyttige tips for tjenesten.

MEMAS programvare kjører med Android operativsystem, og kan brukes  
med nettbrett fra Samsung, Acer og Sony.

Dersom du ønsker å prøve  
tjenesten i én måned, kan du 
gjøre dette mot å betale 350 kr 
(oppstartskostnad: 0 kr). 

Dersom du ønsker å gå over til 
et abonnement etter denne 
måneden reduseres oppstart-
kostnaden for abonnementet 
med 350 kr.

MYLIFEPRODUCTS AS 
Postboks 56 Tåsen, 0801 Oslo
Besøksadresse: Gaustadalléen 23A, Oslo

Du kan velge følgende abonnementer:

12 MÅNEDERS ABONNEMENT
Oppstartskostnad: 585 kr 
12 mnd bruk: 1680 kr

6 MÅNEDERS ABONNEMENT
Oppstartskostnad: 585 kr 
6 mnd bruk: 960 kr

Alle priser er inkl. mva.

Kjøp og informasjon: 
www.mylifeproducts.no

Telefon: +47-47272265
E-post: post@mylifeproducts.no
www.mylifeproducts.no


