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Hvad er et teknologibibliotek?
Teknologibiblioteket hos Demensfællesskabet Kallerupvej

Sissel Madsen, teknologibibliotekar

Demens

Hos teknologibiblioteket kan du få vejledning om ting, som passer godt
til personer med demens. Vores ting har som hovedregel batteri eller
ledning.

Øhh, hvad er nu det for noget! Ja, du fortæller mig, hvad der er svært og
så ser jeg, om jeg har en teknologisk løsning til dit problem. Lad mig
komme med et par eksempler.

Din mor Ellen er begyndt at huske dårligt og nu ringer hun til dig tre
gange om dagen, for at spørge hvilken

ugedag vi er nået til. Kan det ikke være lige meget, hun arbejder jo ikke!
Nej, det kan det ikke, for hun ved godt, at om tirsdagen skal
skraldespanden stilles ud til vejen og om torsdagen skal hun til kortspil.
Jeg låner Ellen en kalender, som sættes til strøm og hele tiden viser
ugedagen. Ellen holder op med at ringe til dig tre gange om dagen. Nu
ringer hun én gang, for at fortælle, hvordan hendes dag er gået. Altså
virker det, at hun har en elektronisk kalender. Du får at vide, hvordan
hun kan få fat i sin egen kalender magen til.

En anden samtale kunne være om læsning.

Anton har fået demens og han er holdt op med at læse, fordi han ikke kan
huske indholdet i bogen. Han har ellers læst rigtig mange spændende
bøger hver vinter. Jeg fortæller Anton om lydbøger. Anton kan ikke
længere finde rundt på sin iPad, så han kan ikke bruge den gratis
elektroniske løsning fra biblioteket. Men Anton prøver at låne en lydbog
på biblioteket, han hører den sammen med sin kone, for hun kan finde
ud af at bruge deres cd-afspiller og huske hvor langt de var nået i
historien. Anton kan nu fortælle mig, hvad bogen handler om. Hvor
dejligt, Anton kan glæde sig over indholdet i en bog igen. Så låner Anton
en speciel lydbogsafspiller på teknologibiblioteket, som han selv kan
finde ud af og som har en funktion, så den husker hvor han er nået til i
bogen. Det virker rigtig godt og Anton hører den ene bog efter den anden,
uden at skulle have hjælp af andre. Vi snakker om, hvordan han skaffer
sig en særlig lydbogsafspiller.
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Dette er eksempler på to personer, som har fået hjælp i
teknologibiblioteket, så de via lidt teknologi kan klare sig selv igen. Ellen
og Anton findes i forskellige aldre og forskellige udfordringer, men det de
har tilfælles er sygdommen demens.

Der findes ikke teknologi til alt, men der findes til meget.
Teknologibiblioteket ved Demensfællesskabet Kallerupvej er et tilbud,
som mange familier benytter sig af.

Vi har åbent om onsdagen kl. 10-14 på Kallerupvej 58, så kig forbi eller
ring til klummens forfatter ergoterapeut Sissel Madsen, som

er Centrets teknologibibliotekar på telefon 53628091. Så ser vi, hvad vi
kan gøre, for at hjælpe dig eller din pårørende med demens videre.

 


