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Internseminarier AMM, tisdagar kl. 13-14   
 

Instruktioner för uppkoppling till tisdagsseminarium med arbets- och 

miljömedicin Umeå 
 

Via dator, surfplatta eller smartphone 

• Ange webbadress: https://meet.vll.se/webapp1/ i valfri webbläsare 
(rekommenderade: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox) 

• Sidan du kommer till ska se ut enligt nedan: 
 

 
 

• Ange 1247375 på den övre raden 

• Skriv in ditt namn på den undre raden 

• Välj att ansluta med kamera och mikrofon genom att trycka på ikonerna bredvid 
CONNECT (det går bra att bara ansluta med mikrofon om webbkamera saknas) 

• Tryck på CONNECT 

• OBS! Undvik att befinna dig på en plats med dålig internetuppkoppling 

Via telefon 

• Ring 090-785 80 70 och följ de röstinspelade instruktionerna 

• Ange 1247375 och avsluta med # 

Via videokonferenssystem 

• Ange 1247375 följt av: @video.vll.se 

Vid eventuella problem med uppkoppling - kontakta 

• Receptionen arbets- och miljömedicin: 090-785 27 28 

• Servicedesk Region Västerbotten: 090-785 90 90 knappval 3 

  

https://meet.vll.se/webapp1/
mailto:aktuelltnummer@video.vll.se
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Testnummer för uppkoppling mot videomöte 
Om du vill testa din uppkoppling mot Region Västerbotten innan inbokat seminarium, 

använd något av alternativen i rutan nedan. 

Skype för företag Webbläsare Telefon  Videokonferenssystem 

 

Klicka här 

 

Klicka här  

Ring 090-785 80 70 

Ange 12479091, följt av # 
12479091@video.vll.se 

 

Förklaring av de olika sätten att delta i mötet, besök denna sida för hjälp och instruktioner. 

Uppkoppling till testnummer 

• När du kopplar upp dig är det en engelsk röst som uppmanar dig att räkna till tre. Om 

du hör och ser dig själv med två sekunders fördröjning fungerar uppkopplingen från 

din aktuella plats och enhet.  

• Testa uppkopplingen från samma plats och enhet som du kommer att använda vid 

inbokat mötestillfälle. 

• Uppkoppling mot testnumret (12479091) fungerar alla dagar och alla tider på dygnet. 

 

Vid problem med uppkoppling 

Om du inte hör och ser dig själv via testnumret, kontakta Servicedesk Region Västerbotten 

på telefon 090-785 90 90. 
 

Telefontid Servicedesk Region Västerbotten 

07.00 - 17.00 Service med personal i tjänst 

17.00 - 22.00 Begränsad service med personal i beredskap 

 

sip:12479091@video.vll.se
sip:12479091@video.vll.se
https://meet.vll.se/webapp/conference/12479091?callType=video&muteMicrophone=false&muteCamera=false
https://meet.vll.se/webapp/conference/12479091?callType=video&muteMicrophone=false&muteCamera=false
tel:+46-90-7858070,12479091%23
sip:12479091@video.vll.se
https://vlladmin.sharepoint.com/sites/o365anvndarstd-outlook/SitePages/Skapa-ett-videom%C3%B6te.aspx
sip:12479091@video.vll.se
https://meet.vll.se/webapp/conference/12479091?callType=video&muteMicrophone=false&muteCamera=false
tel:+46-90-7858070,12479091%23

