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Ett inspirerande arbetsredskap  
för både personal och anhöriga
Appen Mat-Musik-Minnen öppnar möjligheter för samtal kring 
glömda minnen. Sinnena stimuleras med hjälp av olika ”trig-
gers”. Här finns också en handbok med tips och inspiration 
för personal och anhöriga om hur appen används. appen som väcker minnen  

till liv !

Hushållningssällskapet Västra är huvudansvarig för Mat-Musik-
Minnen som genomförts i samarbete med Demensförbundet samt 
dess lokala anhörigföreningar och med finansiering från Arvsfonden. 

Hushållningssällskapet är en modern, rikstäckande och  
fristående organisation med lång historia. Mat miljö och  
hälsa är en viktig del av verksamheten som även innefattar 
kunskapsområden som Landsbygd och Lantbruk. Läs mer på  
www.hushallningssallskapet.se

Appen Mat-Musik-Minnen finns att ladda  
ner till läsplatta (ej smartphones) från App Store 
och Play Butik. Det finns också en webbversion  
på www.matmusikminnen.nu 

För mer information om  
Mat-Musik-Minnen kontakta:
Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare 
Hushållningssällskapet Västra
Tel. 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt, matkonsult 
Hushållningssällskapet Västra 
Tel. 0521-72 55 62
eleonor.schütt@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin, matkonsult 
Hushållningssällskapet Västra
Tel. 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se
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Appen som väcker minnen till liv  
och underlättar kommunikation

Mat-Musik-Minnen
Appen Mat-Musik-Minnen är ett interaktivt och praktiskt 
verktyg som bygger på reminiscens och skapar möjlighet 
för kommunikation och dialog. Reminiscens betyder håg-
komst eller erinran. Det är också namnet på en metod som 
kan öppna dörrar till samtal och gemenskap.

Upplevelser från förr kan vara väl gömda, men de finns 
länge kvar i det fördolda. Med hjälp av så kallade ”triggers” 
(igångsättare) väcks sinnena till liv. Det kan vara bilder,  
musik, föremål, smak och dofter som hjälper till att åter-
uppleva minnen. Då ökar också välbefinnandet och det bir 
lättare att kommunicera.

Minnen kan på olika sätt väckas till liv inom appens tio  
teman: Bakning, matlagning, mattraditioner, handla mat, 
kalas, skördedags, livet på landet, skog och vilt, sjö och  
hav, nöjen och semester. Innehållet knyter an till upplevelser 
som delas av många människor.

 
När ni valt ett tema i ”Minnenas meny” väljer ni att 
gå vidare via Mat, Musik eller Minnesbilder.

Mat: Det finns förslag på både enkla och lite mer omfattande 
praktiska mataktiviteter. Gemensamt är att maten och  
måltiderna används som redskap för att skapa kommunika-
tion. Inom temat bakning kan det handla om allt ifrån att 
känna på mjöl med händerna i en skål med mjöl till att kavla 
ut en pepparkaksdeg, baka, dofta eller smaka på nybakt. 

Musik: Att lyssna på musikstycken eller ljudslingor förstär-
ker minnet och tillför en extra dimension. Appen innehåller 
specialkomponerad temamusik, ljudslingor och förslag på 
melodier som är kopplade till temat.

Minnesbilder: Inom varje tema finns mängder av vackra 
och innehållsrika foton från olika tider. Små tidskapslar  
i form av bilder som kan locka fram en hel berättelse. Välj 
mellan att se samtliga bilder i ett tema som ett bildspel eller 
klicka fram bild för bild. Här finns även tips på frågor för att 
bjuda in till samtal. Synintrycken kan förstärkas genom ljud- 
och melodislingor. Genom att plocka fram något att dofta 
på, som anknyter till bilden, sporras även minnet; kryddor, 
bär, frukter eller varför inte en kvist enris.


