Kom igång-manual
Till dig som är administratör och
prenumerant för en eller flera
Dagböcker på PictureMyLife

PictureMyLifes Dagbok
Trygg, användarvänlig och bildbaserad kommunikation
för barn, unga och vuxna med behov av kognitivt stöd

1. Börja med att gå in på picturemylife.se
1. Klicka på den orangefärgade
knappen på startsidan
för att registrera dig.
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2. Skapa ett konto på PictureMyLife
Fyll i dina uppgifter.
Avsluta med att klicka på
”Skapa konto”.
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3. Ladda ner e-legitimationen Freja eID till din mobil (det gör du bara en gång)
OBS! Det räcker med att ladda ner vanliga Freja eID, du behöver inte Freja eID+.

1. Börja med att gå
in på App Store (iOS)
eller Google Play
(Android).
Där laddar du
kostnadsfritt ner
Freja eID-appen
till din mobil.

2. Aktivera appen.
Klicka på den
gröna knappen
”Aktivera Freja eID”.

3. Läs och godkänn
Freja eIDs
Allmänna villkor
och Integritetspolicy.
Avsluta med att klicka
på ”Godkänn”.

namn@epostadress.se

4. Registrera din
e-postadress.
Skriv din e-postadress
i den vita rutan.
Avsluta med att klicka på
”Skicka”.

5. Bekräfta att
e-postadressen
är korrekt.

6. Registrera din
personliga PIN-kod.

Avsluta med att klicka
på ”Skicka”.
Du kommer nu
att få ett mail från
Freja eID som du
ska bekräfta inom
10 minuter.

PIN-koden ska innehålla
minst 6 siffror.
Avsluta med att klicka på
”Bekräfta”.
Tänk på att hålla PIN-koden
hemlig!
Du kan även logga in med
fingeravtryck.

Nu är nedladdningen av
Freja eID-appen klar.
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4. Logga in med Freja eID
Logga in på PictureMyLife.
1. Skriv din e-postadress
i den grå rutan.
2. Klicka på den lila knappen
”Logga in med Freja eID”.
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Vill du logga in med
PIN-kod istället för Freja eID,
läs instruktionen längst ned
på denna sida.
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Öppna Freja eID-appen
i din mobil.
3. Klicka på den gröna bocken
och bekräfta att du vill logga in.
4. Ange din PIN-kod och
klicka på ”OK”.
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5. Bekräfta inloggningen genom
att klicka på ”OK”.

Alterantiv inloggning: Logga in med PIN-kod (när det finns flera användare på samma enhet)
Logga in med PIN-kod
på PictureMyLife.
1. Klicka på ”Fler alternativ”
om du vill logga in med
PIN-kod istället för Freja eID.
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2. Skriv användarnamn eller
e-postadress samt lösenord.
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3. Klicka på ”Skicka PIN-kod”.
Du får nu en engångskod
till din e-postadress och med
den loggar du in.

5. Skapa en Dagbok för Dagboksinnehavaren
För vem vill du skapa
Dagboken?
1. Fyll i Dagboksinnehavarens
för- och efternamn.
2. Avsluta med att klicka på
”Skapa Dagbok”.
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6. Bjud in till Dagboken
Bjud in.
1. Fyll i e-postadressen till den
person som du vill bjuda in.
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Du kan bjuda in 20 personer
till varje Dagbok.
2. Ange vilken nivå/behörighet
den inbjudna personen ska ha;
Mini, Midi, Maxi eller Maxi Plus.
På sidan 5 kan du läsa om
behörigheterna.
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3. Avsluta med att klicka på
”Bjud in”.

Nu är Dagboken klar att använda!
OSCAR KARLSSON

Oscar Karlsson
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1. En förenklad version av
Dagboken skapas automatiskt
för Dagboksinnehavaren.
Användarnamnet visas i rutan.
2. Klicka på profilbilden
i Dagboken för att ändra
Dagboksinnehavarens
inloggningsuppgifter.
Här kan man även ladda upp
en ny profilbild och skriva viktig
information om Dagboksinnehavaren.
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Behörigheter i Dagboken
Dagboksinnehavaren och Administratören
Dagboksinnehavaren

DAGBOKSINNEHAVAREN är den som Dagboken skapas för – barn, ung eller vuxen
med behov av kognitivt stöd.
Dagboksinnehavaren har behörighet att: göra inlägg, redigera egna inlägg och kommentera.
Dagboksinnehavaren kan inte: ta bort egna eller andras inlägg, kan inte bjuda in och kan
inte läsa ”Viktig information”.
ADMINISTRATÖREN är den som prenumererar på Dagboken och har administrativt ansvar.

Administratören

Admin har behörighet att: starta Dagbok, göra inlägg, kommentera, redigera och ta bort
egna och andras inlägg, bjuda in respektive ta bort inbjudna, ändra behörighet för inbjudna
samt läsa och redigera ”Viktig information” om Dagboksinnehavaren. Admin kan tilldela sig
själv certifikat att logga in som Dagboksinnehavaren och ge certifikat till Maxi-behörig.

Behörighet/nivå för de som bjuds in till Dagboken
Maxi Plus

MAXI Plus
Rekommenderas till: Vårdnadshavare och god man.
OBS! Endast två användare per Dagbok kan ha denna behörighet.
Maxi Plus har behörighet att: göra inlägg, kommentera, redigera och ta bort egna och
andras inlägg, bjuda in respektive ta bort inbjudna, ändra behörighet för inbjudna samt
läsa och redigera ”Viktig information” om Dagboksinnehavaren. Maxi Plus kan tilldela sig
själv certifikat att logga in som Dagboksinnehavaren och ge certifikat till Maxi-behörig.

Maxi

MAXI (Utökad behörighet)
Rekommenderas till: Nära anhöriga och ansvarig personal.
Maxi har behörighet att: göra inlägg, kommentera, redigera och ta bort egna och
andras inlägg, bjuda in respektive ta bort inbjudna, ändra behörighet för inbjudna
samt läsa och redigera ”Viktig information” om Dagboksinnehavaren. Maxi kan också
få certifikat (från Admin och Maxi Plus-behörig) att logga in som Dagboksinnehavaren.

Midi

MIDI (Normal behörighet)
Rekommenderas till: Personal, stödpersoner och anhöriga.
Midi har behörighet att: göra inlägg, kommentera, redigera och ta bort egna inlägg
samt läsa ”Viktig information” om Dagboksinnehavaren.
Midi kan inte: redigera eller ta bort andras inlägg och kan inte bjuda in.

Mini

MINI (Begränsad behörighet)
Rekommenderas till: Stödpersoner och anhöriga.
Mini har behörighet att: göra inlägg, kommentera samt redigera och ta bort egna inlägg.
Mini kan inte: redigera eller ta bort andras inlägg, kan inte bjuda in och kan inte läsa
”Viktig information” om Dagboksinnehavaren.
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