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Manual —  SIP-möte via video 
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Skapa länk till Video-möte via   eller    eller               Ikonerna finns på skrivbordet 

1: När Microsoft Edge används kommer intranätets startsida upp, välj Office 365 

Därefter jobbar man på samma sätt i de båda mailen, båda 

är Office 365 men är kopplande till olika webbläsare 

2: Klicka på kalendern 
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Skapa länk till Video-möte  

3: Klicka på Ny händelse 

4: Skriv in ämne.  

5: Bjud in dig själv 

7: Klicka på ”lägg till onlinemöte, 

Välj ”Skype-/Teams möte”  

 

6: Skriv in: datum och klockslag. 

Inga personuppgifter! 

  

7: Klicka på Skicka 
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8: Klicka på den inbokademötes-

tiden i Outlook kalendern  

 

9: Håll musen över texten 

”Anslut till Skype eller Teams 

möte” och högerklicka på  

musen. Ny bild kommer upp.  

 Fortsättning nästa sida. 
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10: Ny ruta kommer fram  

Utseendet beror på vilken webbläsare som används 

11: Används ”E-post 365” klicka på Kopiera genväg:                 Används ”Microsoft Edge” Klicka på kopiera länk 

 

12: Logga in i Lifecare   

Skapa en SIP kallelse, klistra in Skype eller Teams länken på kallelsen 
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Skapa länk till Videomöte-möte via Outlook 

1: Klicka på Nytt Skype/Teams-möte 

2: Skriv in din egen e-postadress samt  

anhörigas e-post i de fall anhöriga ska 

delta via Skype.  

 

3: Skriv in ämne, datum och klockslag. 

5: Skicka möteslänken.  

4: Högerklicka på ”Anslut till 

Skype-möte” - Välj: Kopiera hy-

perlänk 

6: Klistra in Skype-/Teams länken i  

kallelsen i Lifecare.  



 7 

Kallelse till SIP-möte för patient inom slutenvård. 

1: Starta Lifecare, startsidan 

2: Sök patient 
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3: Välj: Kallelse till SIP 
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Kallelse till SIP-möte på patient inneliggande inom slutenvård. 

4: Valet ”Kallelse till SIP” 
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5: Välj: Mötesform — Video-

konferens 

6: Klistra in möteslänken  

(se föregående sidor hur mötes-

länk skapas) 

7: Välj datum och tid 

8: Beskriv ev. hur anhöriga, sluten-

vård och kommun medverkar  

9: Lägg ev. till fler mottagare 

10: Skicka kallelsen 
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11: När du skickat kallelsen kontrollera att Video-länken fungerar 

12: Klicka på aktuellt mötet i 

kalendern i Lifecare  

 

13: Klicka på Video-länken  

14: Rutan avslut till möte kommer 

upp, klicka på OK knappen (Skype) 

15: Rutan för Video-möte kommer 

upp = länken är OK (Teams) 



 12 

1: Logga in i Lifecare 

3: Klicka på video-

länken 

Ansluta till Video-möte via Lifecare  

Ansluta via Lifecare: 

2: Sök upp rätt SIP-möte i kalendern 
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5: Om mikrofonsymbolen är överkorsad, är 

din mikrofon avstängd. Klicka på symbolen 

för att starta den. 

4: Starta din videokamera genom att klicka 

på kameran.  Välj: Starta min video 

6: Klicka på telefonluren för att avsluta mötet 

Starta videomötet via Skype 
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5: Starta din videokamera genom att klicka 

på kameran.   

 

 

Om mikrofonsymbolen är överkorsad, är 

din mikrofon avstängd. Klicka på symbolen 

för att slå på ljudet. 

 

4: Klicka på knappen ”Anslut nu” 

 

6: Klicka på telefonluren för att avsluta mötet 

Starta videomötet via Teams 


