
ZOOM-VENTILEN
SENIORNET TYRESÖ

2020-06-04



PROGRAMPUNKTER 
• Välkommen 

• A+ använda Zoom och andra videomötesprogram

• Hur kan jag ha videokontakt med familj och goda vänner nu under Corona-
pandemin och även när den är över? Vilka alterna@v finns det och hur kommer 
jag igång?

• Vad gör SeniorNet Tyresö för medlemmarna under Corona-perioden?

• Förmåner som vi har @llgång @ll genom SeniorNet Sweden.

• Resultat från den enkät vi gjort bland våra medlemmar och vad man vill a+ vi 
skall prioritera i vår verksamhet.

• Digital läkarvård

• Vad händer i höst?



CORONAUNDERHÅLLNING

• ”Kärlek in the stream” med Jacke Sjödin och Helena Sjöholm
• https://www.youtube.com/watch?v=fv438jOUlmU

https://www.youtube.com/watch%3Fv=fv438jOUlmU


VIDEOMÖTEN

Chat-appar person till person 
och mindre grupper
• Messenger (Facebook)
• Facetime (Apple)
• Skype (Microsoft)

Appar som fungerar på datorer

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.688304/s
mart-tips--sa-chattar-du-utan-mobil

Mötesappar för större grupper

• Zoom

• Skype (Microsoft)

• Hangout Meets (Google)

• Teams (Microsoft)

• Messenger Room

https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.688304/smart-tips--sa-chattar-du-utan-mobil
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.688304/smart-tips--sa-chattar-du-utan-mobil


VIDEOMÖTEN

Fler – mindre spridda alternativ
• Jitsi
• Discord
• Slack
• Cisco Webex
• Blizz (Team Viewer)
• Bitrix 24
• GoToMeeting (LogMeIn)                   



MESSENGER (FACEBOOK)

• Facebook Messenger är en chatt-app och chatt-program som 
tillhandahåller text-, tal- och videokommunikation. Messenger 
lanserades först 2011, och är integrerad med Facebooks webbaserade 
chattfunktion och är byggd på öppet API-protokoll, där användare kan 
chatta med vänner både på mobilen och på Facebook-webbplatsen.

• En undersökning från 2019 visade att bland de svenska 
internetanvändarna använde 62 procent Facebook Messenger vilket gör 
det till den populäraste meddelande- och samtalstjänsten 
framför Skype (45 %) och Whatsapp (32%). I åldergruppen 16–35 år 
använde 81 procent Facebook Messenger. [4]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://sv.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Whatsapp
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger


MESSENGER 

VISA MESSENGER 
VIA SHARE SCREEN



FACETIME (APPLE)

• Facetime, av företaget skrivet FaceTime, är 
ett videosamtals- och IP-telefoni-program utvecklat 
av Apple för Iphone (version Iphone 4 och nyare), fjärde 
generationens Ipod Touch, datorer 
med operativsystemet Mac OS X 10.6.4 eller senare, 
samt Ipad 2 och nyare.[Dagens 
inbyggda webbkameror som inkluderas i Apples datorer 
kallas Facetime HD.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Videosamtal
https://sv.wikipedia.org/wiki/IP-telefoni
https://sv.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iphone
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iphone_4
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ipod_Touch
https://sv.wikipedia.org/wiki/Operativsystem
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_v10.6
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ipad
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facetime
https://sv.wikipedia.org/wiki/Webbkamera


FACETIME – KRÄVER ATT MAN HAR APPLE-UTRUSTNING

Facetime kommer upp direkt när 
du ringer en annan person som 
har en Apple-utrustning

Men när du ringer Oll en person 
med Android-telefon kan du inte 
använda FaceOme



OM SKYPE
Skype är en programvara som togs fram av företaget Skype som var verksamt inom området Internetbaserad 
kommunikation, främst IP-telefoni och som grundades 2003 av svenske entreprenören Niklas Zennström [1] och 
danske Janus Friis, vilken tidigare gjort sig känd för fildelningsprogrammet Kazaa. Företaget såldes 2005 till Ebay, 
som 2009 sålde det vidare till en grupp av investerare. 2011 köptes Skype av Microsoft som införlivade 
programmet i sin verksamhet för Internetkommunikation.

I september 2005 köpte amerikanska Ebay upp Skype för minst 19 miljarder kronor. Köpeskillingen kan beroende 
på företagets ekonomiska utveckling de kommande åren uppgå till 31 miljarder kronor.[4] Detta gjorde Niklas 
Zennström till en av Sveriges rikaste män.

10 maj 2011 köpte Microsoft upp Skype för närmare 8,5 miljarder US-dollar, motsvarande 55 miljarder 
kronor.[7] Microsofts Skype-division har högkvarter i Luxemburg, men de flesta av programutvecklarna och 44 % 
av Skype-divisionens sammanlagda mängd anställda var 2011 placerade i Tallinn och Tartu i Estland.[8][9][10]

År 2017 hade Skype 300 miljoner aktiva användare varje månad. Dagligen användes Skype sammanlagt 3 
miljarder minuter varje dag.[14]

Av internetanvändare i Sverige använde år 2019 47 procent Skype varav 5 procent gjorde det dagligen. Det gör 
Skype till den näst vanligaste samtals- och meddelandetjänsten efter Facebook Messenger. Störst var 
Skypeanvändningen i åldersgruppen 35–45 år, 58 procent. Undersökningen visade även att tjänsten användes i 
något högre utsträckning av personer födda utanför Norden [15]

https://sv.wikipedia.org/wiki/IP-telefoni
https://sv.wikipedia.org/wiki/2003
https://sv.wikipedia.org/wiki/Entrepren%25C3%25B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Niklas_Zennstr%25C3%25B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fildelningsprogram
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kazaa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ebay
https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://sv.wikipedia.org/wiki/September
https://sv.wikipedia.org/wiki/2005
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ebay
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tallinn
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tartu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Estland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype
https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skype


SKYPE (MICROSOFT)

• https://www.skype.com/sv/features/

https://www.skype.com/sv/features/


SENIORNET TYRESÖ OCH CORONAPANDEMIN – VAD 
HAR VI GJORT?

• Datorstöd via telefon och Team Viewer
• Facebookgrupp för medlemsdialog
• Zoom-träffar för styrelse, handledare och medlemmar
• Telefonkontakter med medlemmar vars medlemskap skall förnyas
• Medlemsmejl med tips om hur man ”corona-handlar”
• Att göra – tips: https://tyreso.seniornet.se/corona-viruset-och-

seniornet

https://tyreso.seniornet.se/corona-viruset-och-seniornet


FÖRMÅNER FRÅN SENIORNET SWEDEN ATT UTNYTTJA

Picapen 
h*ps://www.picapen.com/?lang=sv

Ak9v.se – utbildning om Officepaketet
h*ps://seniornet.se/medlemskap/office-
utbildning/

Tips via Facebooksidan
h*ps://www.facebook.com/SeniorNetSwe
den/

Handledarguiden 

https://handledarguidenseniorer.se/

Hemfixare

https://seniornet.se/hemfixare-kod/

Teachsoup

https://www.techsoup.se/

https://www.picapen.com/%3Flang=sv
https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
https://www.facebook.com/SeniorNetSweden/
https://handledarguidenseniorer.se/
https://seniornet.se/hemfixare-kod/
https://www.techsoup.se/


ENKÄTEN

• file:///Users/carl-olofstrand/OneDrive/Dokument/SeniorNet 
Tyresö/Enkäter/Enkätsvar SeniorNet Tyresö maj 2020.docx

file:///%5C%5CUsers%5Ccarl-olofstrand%5COneDrive%5CDokument%5CSeniorNet%2520Tyreso%CC%88%5CEnka%CC%88ter%5CEnka%CC%88tsvar%2520SeniorNet%2520Tyreso%CC%88%2520maj%25202020.docx


ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020
Syfte
Hur corona-pandemin har påverkat vårt IT-
användande
Fånga upp önskemål och behov
Tips från medlemmarna på program/appar
och digitala aktiviteter – båda till nytta och 
nöje

I en föränderlig tid!
•



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Resultat

68 personer har svarat av ca 200 medl.



Enkäten vår april-maj 2020



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Ändring av digitala vanor
Viss ändring, mest för mobilen med 36%



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020
Något program eller någon app som du vill rekommendera till 
andra?

Exempel:
Zoom, Facetime, Messenger och Skype
Låna böcker digitalt, ljudböcker
Spel som Wordfeud
Läkare på nätet
Pedometer (stegräknare)
Olika poddar
SeniorNet Swedens hemsida



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Svarsalternativ: Kan redan – vill lära mera 
– inget behov/ej intresserad

Sociala medier
Kan:   Messenger 57%

Facebook 45%
Vill lära mera: 

Skype 43%

•



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020
Underhållning och kultur
Kan:      SVT play 83%

Dagstidningar 73%
TV4 play 67%
YouTube 60%

Vill lära mera: 
Lyssna på böcker och musik



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Handla på nätet
Kan:      Apotek, livsmedel och böcker 

50-60%

Vill lära mera: 
Köp och sälj av begagnade varor
38%



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020
Hälsa via Internet

Kan: 1177 för råd, beställa tid, recept, 
journal etc

81%

Vill lära mera: 
Läkarkontakt via nätet 
39 %



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Bankärenden via Internet

Kan:      
Bankärenden och BankID >90%
Swish 80%

Vill lära mera: 
15 % Swish



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Slutsatser

Vi har fått mycket värdefull information om 
tips till andra medlemmar och underlag för 
höstens planering!

Stor tack till alla som har tagit sig tid 
att svara på enkäten! 



ENKÄTEN VÅR APRIL-MAJ 2020

Vill du läsa mera om enkäten?

Kolla	på	vår	webbsida:
www.	tyreso.seniornet.se



TIPS OM APPAR MM (FRÅN ENKÄTEN)
• Att vara uppdaterad på banken
• Audicity
• BankID
• Biblio
• Excel
• FaceTime
• ICEcard,
• Kollar på olika resor och länder
• Kunskapskanalen och Access
• Krismyndigheten
• Lingodear" är klart bästa språk-appen ! 
• Ljudböcker
• Messenger med möjlighet till bildtelefoni
• Min Doktor

• Pedometer (stegräknare)
• Poddar Många bra dokumentärer från SR play 
• Värvet (intervjuer med kända o okända personer
• Riktiga vykort
• Seniornet Swedens hemsida
• Skype för IPhone om du ska föra dialog med 

Androidtelefoner. I Skype kan man få hjälp av andra med 
delad skärm, motsvarande Team Viewer

• Slutna grupper
• Snapseed - ett utmärkt gratisprogram för att redigera 

bilder
• Sos112 bra info
• SVT Play
• SVT nyheter
• Turf Quizkampen
• Wikipedia
• Word och PhotoShop
• Wordfeud
• YouTube
• Zoom



SJUKVÅRD OCH VÅRDINFORMATION VIA NÄTET

Digitala sjukvårdsappar:

Kry: https://www.kry.se

Min doktor: https://www.mindoktor.se

Via 1177.se finns alltid möjlighet att boka tid för nätmöte. Här finns en länk för mer 
info om detta

https://www.1177.se/Skane/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-
vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/kontakta-varden-pa-
natet/videosamtal-med-varden/

https://www.kry.se/
https://www.mindoktor.se/
https://www.1177.se/Skane/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/det-har-kan-du-gora-nar-du-loggat-in/kontakta-varden-pa-natet/videosamtal-med-varden/


DIGITALA LÄKARBESÖK VID VÅRDSCENTRALERNA I 
TYRESÖ

Bollmora Vårdcentral: appen Alltid öppet

Trollbäckens Vårdcentral: appen Alltid öppet

https://www.neurologicentrum.se/for-dig-som-patient/e-tjanster/alltid-oppet/

Tyresö Husläkarmottagning: appen Lidetadigital

Folkets Vårdcentral: appen Lidetadigital

https://se.visibacare.com/lideta/

Riddarens Vårdcentral:

Vid tidsbeställning, 08-121 48 930, kan man uppge att man önskar ett digitalt möte. Vårdcentralens läkare 
skickar då en länk

https://www.neurologicentrum.se/for-dig-som-patient/e-tjanster/alltid-oppet/
https://se.visibacare.com/lideta/


PLANER INFÖR HÖSTEN – OM VI SLÄPPS FRIA

• Måndagar i Träffpunkten i Bollmoradalens församlingscentrum
• Allmän datorhjälp

• Onsdagar och i vissa fall torsdagar i gymnasiets och C3L:s lokaler
• Allmän datorhjälp

• SläkZorskning

• Kurser

• 1:a torsdagen okt, nov, dec
• Café Ven@len

• Ev någon Zoom-träff för intresserade



PLANER INFÖR HÖSTEN - OM RESTRIKTIONERNA KVAR

• Datorstöd med hjälp av Team Viewer
• Försök med kurser via Zoom
• Digitalt medlemsfika via Zoom
• Zoom-Ventilen
• Släktforskningsträffar digitalt


