
 

Guide videomöte Region 

Kalmar län 
Region Kalmar län använder Skype för företag för säkra videomöten 

och inbjudning görs via epost. Externa parter har flera olika 

möjligheter att ansluta till ett Skype-möte.  

För öppna möten utan sekretess används Skype eller Teams. 

Inbjudan via e-post. 

Allmänt: bra Internet-förbindelse är viktigt för mötesupplevelsen, se till 

att du har bra ljus i rummet, testa gärna din mikrofon och kamera om 

du möjlighet innan uppkopplingen.         

Ansluta till möte med Skypeklient 

 

Klicka på länken Anslut till Skype-mötet som finns i inbjudan. Starta 
kameran och ljud. Stäng gärna av mikrofonen om det är ett möte då 
du mest lyssnar. 

Ansluta till Skype-möte från 

videokonferenssystem 

Klicka på Ring-symbolen i ditt videokonferenssystem. Skriv in 
konferens-ID (finns i inbjudan) följt av @video.regionkalmar.se och 
klicka sedan på Ring-symbolen. Exemplet ovan: 
987654@video.regionkalmar.se 

Ansluta via dator via Skype Web App 

Om du vill ansluta till ett möte med Skype för företag Web App väljer 
du Anslut till Skype-mötet i det e-postmeddelande eller den 



  

kalendermötesförfrågan du fått. Om Skype för företag inte har 
installerats på den dator du använder öppnas ett webbläsarfönster 
där du kan ansluta till mötet. 

Följ instruktionerna för att installera Skype Web app i din webbläsare.  

På inloggningssidan i Skype anger du ditt namn och väljer Anslut. 

Ansluta via webbläsare (dator, mobil) 

Öppna en webbläsare (Chrome, Edge eller Firefox) och skriv in 
video.regionkalmar.se i adressfältet. Klicka OK. 

 

Du skriver in ditt namn och klickar på Nästa.  

 

Skriv i hela adressen till det möte du vill gå med i (exemplet ovan är 

adressen 98765@video.regionkalmar.se) och klicka på Nästa 



  

 

Kontrollera att din kamera, mikrofon och högtalare fungerar korrekt 

och välj sedan Anslut nu. 

 

Testa din uppkoppling via någon av länkarna nedan (gärna 
en tid innan ditt möte): 

Via Skype för företag-klient:  

https://meet.regionkalmar.se/ingemar.sanden/CG9YYMMD 

Via videokonferenssystem. Skriv in adressen: 

 62533472@video.regionkalmar.se 

Via webbläsare: Gör enligt ovan ”Ansluta via datorns 
webbläsare”. Adress: 62533472@video.regionkalmar.se 

. 

https://meet.regionkalmar.se/ingemar.sanden/CG9YYMMD

