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Kan man vække
hukommelsen?

Vi søger
borgere med
Alzheimers
demens

Personer med Alzheimers har svært ved at huske det liv,
de har levet. Den form for hukommelse kaldes selvbiografisk hukommelse og betyder rigtigt meget for ens identitet
og evne til at klare hverdagen både i forhold til praktiske
opgaver, men også sociale relationer.
Der findes ingen medicinsk behandling for Alzheimers
demens. Derfor er der et stort behov for at finde nye
sociale og psykologiske interventionsformer, som kan
forbedre funktionsniveau og livskvalitet hos dem, som
rammes.
På CON AMORE, som er et forskningscenter ved Aarhus
BSS, Aarhus Universitet, forsker vi i selvbiografisk
hukommelse.
I samarbejde med Den Gamle By og med finansiel støtte
fra VELUX FONDEN driver vi Erindringsværkstedet
MemoScience, hvor vi undersøger, hvordan man kan
hjælpe hukommelsen på vej hos ældre personer med Alzheimers demens.
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Vi søger derfor forsøgsdeltagere med diagnosen Alzheimers demens, som kan hjælpe os med at kaste lys over,
hvordan man kan udvikle og identificere de bedste metoder til at stimulere erindringer fra den personlige fortid.

Vi ønsker at øge trivsel
og livskvalitet

Hvem kan deltage, og hvad
indebærer det?

Vi ser frem til at byde
deltagere velkommen

Med Erindringsværkstedet Memoscience ønsker vi at
finde frem til, om man ved at stimulere hukommelsen
kan genfinde dele af den tabte evne til at huske og opfatte
verden og dermed øge trivslen hos personer med
Alzheimers demens. Vi forsøger at vække hukommelse
gennem sanseindtryk, genstande, fotografier, musik samt
et miljø som minder om deltagernes barndoms- eller
ungdomshjem.

Deltagere skal være udredt med diagnosen Alzheimers
demens.

Vi ser frem til at møde og snakke med deltagerne og ikke
mindst at udforske de forskellige erindringsmuligheder
sammen.

Projektets ambition er at bidrage væsentligt til forbedring
af pleje- og livskvaliteten hos ældre med demenssygdomme.
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Hvor og hvordan samtalerne foregår kan variere. Ofte vil vi
besøge deltagerne i hjemmet, men nogle samtaler kan også
foregå i Den Gamle By eller på Aarhus Universitet.
Typisk vil deltagelse bl.a. indebære samtaler om fortiden
ved hjælp af eksempelvis genstande, film og fotografier.
Deltagelse kan også involvere besøg til erindringslejligheden fra 1950’erne i Den Gamle By i Aarhus. Her undersøger
vi blandt andet, i hvilken grad erindringsmiljøet kan påvirke følelsesmæssigt engagement, initiativ og kommunikation blandt deltagere eller vække tidlige minder.

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os
for at høre nærmere.

FOR YDERLIGERE INFORMATION:

conamore.au.dk/erindringer
telefon: 8192 7222
mail: erindringer@psy.au.dk
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