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Program Konferens E-kommunikation 2022

DAG 1 - 16/11
09.00 – 10.00

Registrering och fika

10.00 – 10.10

Välkomnande och introduktion
Martin Zakrisson, CFEK – Region Örebro län

10.10 – 11.00

Hjälpmedel – en tillbakablick och framtidsspaning
Karin Jönsson, NKCdb och Johnny Kristensen, Evantia

11.00 – 11.30

Redovisningsblanketten och frågestund
Mikael Engström Ramírez och Elisabeth Lagerkrans, Socialstyrelsen

11.30 – 13.00

LUNCH

13.00 – 14.10

Automatisk inkoppling av PTS tjänster - ett funktionsperspektiv
Johnny Kristensen, Evantia

14.10 – 15.00

MDR – Möjlighet att lyfta frågor högt och lågt
Tomas Fürsth, Region Örebro län

15.00 – 15.10

Intro till eftermiddagens dialog

15.10 – 16.30

Fika och dialog *

16.30 – 17.00

Sammanställning av dialog och avslutning

Dialog dag 1
Diskussion kring punkter från konferensens första dag. Vad har vi lärt oss över tid och vad har vi lämnat bakom
oss? Hur kommer elektronisk kommunikation förändras när tillgänglighetsdirektivet går i kraft 2025?
Automatisk inkoppling av PTS tjänster – hur kommer det att påverka regionerna och förskrivarna? Hur viktigt är
MDR egentligen?

Middag för de som anmält sig för den kommer att serveras vid 19 på en restaurang i närheten av
Slussen.

Centrum för elektronisk kommunikation drivs av Region Örebro län på uppdrag av Socialstyrelsen.
Kontakt: info@e-kommunicera.nu Hemsida: www.e-kommunicera.nu
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DAG 2 - 17/11
09.00 – 09.10

Kaffe och smörgås

09.15 – 09.20

Uppstart
Martin Zakrisson, CFEK – Region Örebro län

09.20 – 10.20

Q & A med våra leverantörer samt diskussion

10.20 – 11.00

Alternativ telefoni för personer med dövblindhet – hur arbetar vi
tillsammans?
Frida Backelin, Lotta Undemar och Per Källman, SPRIDA

11.00 – 11.30

Analog texttelefoni – I PTS tjänster och en allmän överblick
Erik Zetterström, Post- och Telestyrelsen

11.30 – 11.50

Nyheter som tillgänglighetsdirektivet medför för telefoni inklusive
nödkommunikation.
Robert Hecht, Post- och Telestyrelsen

11.50 – 12.20

Intro till eftermiddagens dialog

12.30 – 13.20

LUNCH

13.20 – 15.30

Dialog *

15.30 – 16.00

Fika och avrundning och utvärdering av Förskrivarkonferensen 2022

Dialog dag 2
Diskussion kring punkter från konferensens andra dag och andra relevanta ämnen i området elektronisk
kommunikation. Vad kan vi förvänta oss från våra leverantörer och hur arbetar vi för att främja
produktutveckling? Hur kan vi samverka med andra enheter och verksamheter? Vad ingår egentligen i
förskrivarrollen, vad förväntar sig patienterna av oss och vad kan vi förvänta oss av dem? Vi skall även skapa en
expertgrupp som kommer agera som en digital mötesplats och upphandlingsstöd för oss inom elektronisk
kommunikation och alternativ telefoni.

Centrum för elektronisk kommunikation drivs av Region Örebro län på uppdrag av Socialstyrelsen.
Kontakt: info@e-kommunicera.nu Hemsida: www.e-kommunicera.nu

