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Preliminär tidplan alternativkonferens E-kommunikation 2021 
 

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. 

Onsdag 17 november 

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

09:00 Digitala vårdmöten med skriv- och teckenspråkstolkning 
Adelaida Tybell, IT-handläggare, Region Örebro län 
Skrivtolksrepresentant 
Teckenspråksrepresentant 

10:00 Att kommunicera i realtid med punktskrift 
Att överleva en pandemi när man är beroende av taktil kommunikation 
Karin Jönsson, NKCDB  
Linda Eriksson, NKCDB  

11:00 Kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning  
Åsa Skagerstrand, Audionom, Region Örebro län 

13:00 Nwise 
Nwise presenterar nyheter 

14:00 Tillgänglighetsdirektivet – en överblick och en liten djupdykning om 
totalkonversation, realtidstext och nödkommunikation 
Andreas Richter, PTS 

15:00 Samhällsekonomisk analys av PTS samtalsförmedlande tjänster 
Erik Zetterström, PTS 

16:00 Tid tillgänglig för öppna diskussioner  
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Torsdag 18 november 

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

09:00 Infrastruktur för inkluderande telefoni – hur gick pilottesterna? 
Petra Andersson CFEK – Region Örebro län 
 

10:00 Bildtelefoni.net - erfarenheter och reflektioner - Att ringa genom tolk 
Teckenspråkstolkar aktiva i tjänsten Bildtelefoni.net 

11:00 Omnitor 
Omnitor presenterar nyheter 

13:00 Att fortsätta kommunicera när hörseln blir sämre  
Frida Backelin, CFEK – Region Örebro län 

14:00 Tid tillgänglig för öppna diskussioner 
 

 
Förslag på gemensamma diskussioner kommer vi att sammanställa allt eftersom. 

-MDR, GDPR, ISM kopplat till elektronisk kommunikation 

-Krav på att konsumentappar ska ha provats innan förskrivning av hjälpmedel? 

- Förskrivning av konsumentteknik? 

-Bildtelefon alternativ, och tal till text programvara. Vad har testats i regionerna? 

-Utprovningsguide – hur görs det i landet? Används den? 

-Samarbete mellan olika instanser kring personer med dövblindhet. 
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