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Hög säkerhet 
Datasäkerheten är mycket viktigt för oss och 
Dagboken är anpassad till den nya GDPR-
lagstiftningen. För att kunna läsa, skriva och lägga 
in bilder måste man vara inbjuden till Dagboken. 
Inloggningen sker via Freja eID, en e-legitimation och 
allt innehåll är krypterat när det skickas till vår server. 

Erfarenhet bakom Dagboken 
Idén till Dagboken föddes av Lisa och Maria, två 
av grundarna till PictureMyLife. Lisa letade länge 
efter ett digitalt hjälpmedel till sin son med 
Downs syndrom, men hittade inget som var 
användarvänligt. Lösningen blev att utveckla  
ett verktyg som var speciellt anpassat för personer 
med behov av kognitivt stöd. Idag används Dagboken  
av barn, unga och vuxna och deras familjer och 
stödpersoner runt om i Sverige.  

Mer information om PictureMyLife, 
kontakta:  Yvonne Malmström Grimme, VD   
yvonne@picturemylife.se, 0707-24 09 03

PictureMyLifes Dagbok  
är en digital kontaktbok för 
barn, unga och vuxna med  
behov av kognitivt stöd

Prova 
GRATIS 1 månad på 

picturemylife.se

Dagboksinnehavaren kan:
• Med hjälp av bilderna i Dagboken återberätta

vad som hänt idag och se tidigare och
kommande dagar.

• Spela in video och ta bilder med mobilen/
läsplattan direkt i appen.

• Använda bilderna som minnesstöd för det
som ska hända under dagen och kommande
dagar.

• Bjuda in familj, vänner och stödpersoner att
läsa och kommentera.

• Enkelt hålla kontakt med sina vänner.

Bra att veta om Dagboken 
• Den är webbaserad och fungerar i mobilen,

läsplattan och datorn.

• Dagboken finns som app för Android och iOS.

• Bildbaserna Pictogram, Widgit, Ritade
Tecken och videofilmer från Svenskt
Teckenspråkslexikon ingår liksom talsyntes.

• Alla bilder och videofilmer sparas på en
svensk server med hög säkerhet. Minnes- 

 kapaciteten i användarens egen mobil eller 
läsplatta belastas inte. Inga bilder sparas 
lokalt i telefonen om de läggs in direkt  
i Dagboken.

• Dagboken uppfyller den nya Dataskydds- 
 förordningen, GDPR, med en 2-stegsinlogg- 
 ning via Freja eID.

I Dagboken laddar man enkelt och tryggt upp bilder, filmer och texter 
och delar innehållet med familj och stödpersoner. 




