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Inspelning och delning av Teamsmöte 
Observera! Vid inspelning av ett möte måste alla deltagare vara medvetna om att mötet 
spelas in och godkänna det. Muntligt godkännande är tillräckligt. 

 

Spela in Teamsmöte  
När Teamsmötet har startats kan man börja spela in mötet. Starta inspelning av 
teamsmöte genom att klicka på ”Fler åtgärder”  
 

Välj sedan ”Starta inspelning”. På samma sätt avslutas inspelningen 
genom att välja ”Fler åtgärder” och klicka ”Stoppa inspelningen”.  

Alla mötesinspelningar i Teams sparas automatiskt i Microsoft Stream. En länk till sidan med 
inspelningen skickas automatiskt till den som startat den några minuter efter avslutad 
inspelning. 

 

Dela en mötesinspelning 

Inspelningen på Microsoft Stream är endast tillgänglig för dem med @skane.se inloggning. För 
att inspelningen ska vara tillgänglig för personer utanför Region Skånes organisation, måste 
videon sparas ner på StoreGate. 

 

Dela mötesinspeling endast till Region Skåne användare - 
Microsoft Stream 
Gå till Microsoft Stream sidan med mötesinspelningen. Välj ”Fler åtgärder”  

Välj sedan ”Uppdatera videoinformationen”  

På sidan som öppnas kan du namnge videon, lägga till beskrivning etc. Under fliken 
”Behörighet” lägger du till de personer som ska kunna se filmen, alternativ klickar man i ”Tillåt 
att alla i det här företaget kan se videon” (företaget = Region Skåne). När du är klar klicka på 
”Använd” (spara ändringar) och du kommer tillbaka till sidan med mötesinspelningen. 

Klicka på ”Dela” och kopiera länken till videon. Denna länk klistrar du sedan in i ett mail till de 
som ska se videon. 
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Dela mötesinspelningen publikt - StoreGate 
Gå till Microsoft Stream sidan med mötesinspelningen. Välj ”Fler åtgärder”  

Välj sedan ”Ladda ner video”.  

Videon laddas ner till ”Hämtade filer” på din dator. 

Logga in på StoreGate med RCCsyd kontot.  

Gå till mappen ”Teamsmöten” och välj ”+” och ”Filuppladning”. Välj videofilen som ligger i 
”Hämtade filer” på din dator.  

När filen har laddats in på StoreGate, klicka på de tre prickarna och välj ”Dela”  

 

I fönstret som dyker upp välj ”Pulblik länk” och kopiera sedan länken. Länken klistras in i ett 
mail som skickas till de som ska se videon. 

 
 

Andra externa möjligheter att dela filer 
• Genom att ladda upp filen/filerna via tjänsten Vimeo kan du enkelt dela en 

film/inspelning. Klicka på ”Join with e-mail” och skapa ett konto. När du loggat in 
klickar du på den blå rutan högst upp till vänster ”New video” och väljer ”Upload”. Här 
väljer du vilken fil du vill ladda upp. (OBS! gratisversion går enbart att ladda upp till 
5Gb) 

• Du kan även välja att dela filen via Wetransfer eller Sprend (OBS! upp till 2 GB vid 
gratisversion). 

 

 

 

 

https://vimeo.com/
https://vimeo.com/
https://wetransfer.com/
https://wetransfer.com/
https://sprend.com/sv
https://sprend.com/sv
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