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Tidplan alternativkonferens E-kommunikation 2020 
 

Årets konferens kommer utspela sig digitalt. Varje föreläsning kommer du åt via en länk i denna 
tidplan. I anslutning till föreläsningarna önskar vi att ni slår av mikrofonen då det annars kan störa 
de andra deltagarna. Varje föreläsning åtföljs av frågestund och kortare diskussion. 

Det finns gott om tid mellan föreläsningarna för att samla kraft, kaffe och mod för bra 
diskussioner. 

Martin kommer introducera samtliga deltagare och fördela ordet. Var vänlig respektera detta då 
det underlättar teckenspråkstolkning. 

Samtliga föreläsningar kommer finnas tillgängliga även efter visningstillfället men det kommer då 
inte vara möjligt att ställa frågor till presentatören. 

 

Tisdag 17 november 

08:30  Välkomnande, mötesregler, struktur och introduktion  
Martin Zakrisson, CFEK – Region Örebro län 
 

09:00 Vad har hänt på ett år? 
- Blev det några framsteg ang. synanpassningar från föregående år? - 
Karin Jönsson, NKCDB 
Annelie Wåhlin, SPRIDA Kommunikationscenter 
 

11:00 Socialstyrelsen  
Emilia Ström och Frida Azadi, utredare 
 

14:00 T-meeting/Lidol  
  

15:00 Tid tillgänglig för öppna diskussioner 
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Onsdag 18 november 

08:30 Introduktion för dagen 
Martin Zakrisson, CFEK – Region Örebro län 
 

09:00 Med varierande funktion 
Johan Strömblad, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
 

11:00 Regeringsuppdraget att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska 
kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet covid-19 
Ulrika Gani och Tobias Willstedt, PTS  
 

14:00 nwise 
  

15:00 Tid tillgänglig för öppna diskussioner 
 

Torsdag 19 november 

08:30 Introduktion för dagen 
Martin Zakrisson, CFEK – Region Örebro län 
 

09:00 MDR  
Carin Bådagård, Läkemedelsverket 
 

11:00 Projekt Infrastruktur för inkluderande telefoni 
Petra Andersson, Kontaktperson brukartester, CFEK 
 

14:00 Omnitor   
  

15:00 Tid tillgänglig för öppna diskussioner och avrundning av konferensen 

 

Videomaterial som kommer presenteras under dagarna men inte som programpunkt: 

Stöd till dig som förskrivare av Elektronisk kommunikation 
Ett flertal guider till våra vanligaste hjälpmedelsprodukter 
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