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Hvert menneske har sig egen historie. Sin egen identitet. Gennem et langt, 
levet liv opbygges fantastiske minder og historier, som fortjener at blive 
husket og fortalt videre.

Vi har udviklet konceptet Min Livshistorie, fordi der manglede en platform til 
at samle, opbevare og gemme disse livsminder på en sikker og brugervenlig 
måde. 

Hvad er Min Livshistorie
Det er et lukket digitalt system til computer, tablets og smartphones, hvor 
det er nemt at gemme tekster, billeder, lydfiler, filmklip – med andre ord: 
alle de elementer, der kan fortælle og dokumentere en livshistorie. Du ejer 
selv alle dine minder, og du kan dele din livshistorie med dem, du holder af, 
ligesom du selv definerer, hvem der må se hvad. 

Både til private og offentlige institutioner
Min Livshistorie er et kommunikationsredskab, der hjælper med at bevare 
de unikke historier for eftertiden. Binder generationer sammen, sikrer 
tryghed og samhørighed og formidler, at folk ved og forstår, ”hvem du er”. 
Vores koncept skaber livslang værdi for private brugere – og er et enestående 
redskab for både pædagoger og plejepersonale på institutionerne.

HISTORIEN BAG



FAMILIER
Familier lever mere spredte i dag end nogensinde tidligere. Mange familier 
skilles på den ene eller den anden måde, og derfor er det endnu mere 
vigtigt at have ét sted, hvor familien samler og gemmer sin historie. På 
tværs af kontinenter, skilsmisser og andre af livets udfordringer.

Bevar de gode historier for dine efterkommere
Min Livshistorie gør det muligt at holde sammen på familien. I hvert fald 
på én måde. Ved at samle gamle billeder, filmklip, lydfiler, dokumenter og 
alle mulige historier digitalt på Min Livshistorie, kan du leve i visheden om, 
at historien om ’gamle tante Olga’ også kan fortælles, når du ikke længere 
selv kan. Hermed bliver de gode historier bevaret for dine efterkommere.

Både når du og din families medlemmer lægger materiale ind på Min 
Livshistorie – og når I efterfølgende sidder og glæder jer over billeder og 
historier, vil I opleve at det giver værdi og en følelse af samvær for alle. Fra 
de yngste børn til de ældste medlemmer af slægten. 



MØDRE
Er du gravid, har du lige set din kommende baby for første gang på en 
scanning eller har du måske allerede født? Så kender du om nogen følelsen 
af, at dit liv har ændret sig for bestandigt. Glæden er enorm, og det ville 
være så fantastisk, om man kunne gemme denne boble af lykke i al fremtid. 

Nyd de vigtige øjeblikke igen og igen
Det kan man naturligvis ikke, men du kan i hvert fald gemme scannings-
billeder, fotografier, videoklip, vandrejournal og andre nedskrevne 
vidnesbyrd om det fantastiske, der skal ske eller er sket. Og igen og igen 
kan du vende tilbage og kigge, læse og nyde minderne.

Min Livshistorie er det oplagte sted at dokumentere og fortælle om det 
nyeste medlem af slægten. En mulighed og sikkerhed for, at historierne om 
denne nye verdensborger bliver fortalt og gemt. Du kan også til enhver tid 
tilføje eller rette i det indskrevne. Det vil være til glæde og fornøjelse for din 
familie nu og fremover – men ikke mindst i de kommende generationer.



Når et menneske skal flytte på plejecenter, er det uhyre vigtigt, at det sker 
i atmosfære omgivet af værdighed, respekt og omsorg. Så identiteten 
bevares intakt.

Ældre mennesker har et helt livs baggage med sig med vaner, behov, 
ønsker og drømme. Ikke alle er i stand til at give udtryk for, hvilke hensyn 
man gerne vil have taget, hvordan ens døgnrytme er og mange af de 
vigtige oplysninger, der gør, at man fortsat kan leve et liv med værdighed 
og livskvalitet, selv om erindringen glipper, forvirringen tiltager og sproget 
svækkes.

Bedre kendskab til og forståelse for beboeren
Min Livshistorie tilbyder et særligt administrationsmodul for institutioner, 
som gør det muligt for familien at hjælpe med at fortælle alt det vigtige 
om deres familiemedlem. Både billeder, historier, lydfiler og små film 
om et langt liv – men også mere lavpraktisk information om personen. 
For personalet på plejecentret er Min Livshistories administrationsmodul 
et vigtigt redskab i hverdagen. For at skabe kendskab til og forståelse 
for beboeren – og yde individuel pleje og omsorg med udgangspunkt i 
beboerens levede liv. Men også for at kunne sidde og nyde minderne 
sammen med plejecenterbeboeren og på den måde skabe kontakt og tillid.  

ÆLDRE PÅ PLEJECENTER



For unge og ældre med forskellige funktionsnedsættelser, er det alfa 
og omega at have et værktøj, der kan hjælpe med at give et samlet og 
overskueligt overblik over personens liv, og hvilke udfordringer, der skal 
tages hånd om.

Hidtil er nye beboere kommet til deres nye bosted eller institution 
med et stykke papir, hvor deres vaner, værdier og forskellige hverdags-
informationer var beskrevet.

Unikt redskab for både pædagoger og plejepersonale
På administrationsmodulet til Min Livshistorie kan man lægge alle disse 
vigtige og informative oplysninger, så de er samlet på ét og samme 
sted. Herudover – og lige så vigtigt – er der mulighed for at samle fotos, 
lydfiler, film, musik og videoklip, som alt sammen er med til at skabe 
kommunikationsmuligheder hos unge og ældre med kommunikative, 
talesproglige og  sprogforståelsesmæssige vanskeligheder. 

Funktionsnedsættelserne gør det ofte svært for omgivelserne at få øje på 
og tolke deres udspil, og der kan livshistorien gøre en stor forskel. Med Min 
Livshistorie får både unge og ældre en mulighed for selv at vælge hvilke 
historier, de vil fortælle. 

BØRN, UNGE OG ÆLDRE MED SPECIALBEHOV



For private 
Som privatperson kan du oprette og benytte Min Livshistorie. Din udgave 
af livshistorien i vores forum er helt privat. Det betyder, at dine oplysninger 
er godt beskyttet, at de ikke offentliggøres eller gøres til genstand for 
reklamemodtagelse.

Du ejer alle dine data, og du kan til enhver tid downloade eksternt – eller 
printe ud på egen printer.

På vores hjemmeside, mlh.dk, kan du oprette en konto som bruger af Min 
Livshistorie. Er du i tvivl om, hvordan du gør det, ligger der også en række 
vejledninger til dig på hjemmesiden.
 
For institutioner
Administrationsmodulet på Min Livshistorie giver plejepersonalet et 
brugervenligt og lettilgængeligt system, hvor de samlet kan få vigtig viden 
om beboernes livshistorie og forstå særheder, vaner, værdier med mere. 

Disse oplysninger er givet af de pårørende og er med til at sikre kvalitet 
i plejen. De giver desuden personalet mulighed for at få værdifulde 
samtaleemner til brug i samværet med beboeren. 

Endvidere betyder dét, at man har samlet de vigtige informationer om 
beboeren systematisk og på ét sted, at nye ansatte, vikarer og ferieafløsere 
får en bedre introduktion og risikoen for fejl reduceres.

Administrationsmodulet er ikke en standardvare. Vi skræddersyr det 
individuelt til hver institution. 

Min Livshistorie overholder naturligvis databeskyttelsesloven.

OM BRUGEN AF MIN LIVSHISTORIE



Min Livshistorie blev i 2017 indstillet til den nationale digitaliseringspris. 
Et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner,  

KL, Djøf, Rambøll, KMD, DANSK IT. 
Her blev vi nomineret til Dommernes Specialpris, hvor vi endte i Top 3. 

Det mener vi er en anerkendelse af vores arbejde og en blåstempling 
af vores koncept. Ikke mindst da Min Livshistorie allerede har mange 

brugere blandt såvel private som institutioner.

Læs meget mere og se videoklip om Min Livshistorie 
og hele vores koncept på hjemmesiden:

MLH.DK

Du kan kontakte os på tlf. 6914 8041 eller via mail: kontakt@mlh.dk
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