
Ortopediveckans app 
 

• Installera appen som heter MKON där appar finns i din telefon/dator/platta. Appen har 
röd bakgrund och är skapad av Ventla. 

• Fyll i Eventkoden: Ortoped2022 
• Gå in på eventet ”Ortopediveckan 2022” 
• Välj ”Gå med” 
• Nu är du inne i appen  

  
Information uppdateras i appen allt eftersom. Genom att klicka på program ser du de olika 
sessionerna i programmet. Längst ner under varje session finns två 
funktioner: mentometer och fråga föreläsaren. 
  
Hur fungerar mentometer för dig som föreläsare? 
Genom mentometern kan du ställa frågor till deltagarna som de kan rösta på genom appen. 
Det enklaste sättet att använda mentometerfunktionen på är att du lägger in en fråga i din 
presentation med olika svarsalternativ som deltagarna röstar på genom att välja ett av 
alternativen A-F som dyker upp i appen. Du kan använda upp till sex svarsalternativ i appen 
men det går bra att använda färre än så. En mall för hur frågor ska ställas i presentationen är: 
  
Vilken är din favoritfärg? 
A: Röd 
B: Grön 
C: Gul 
D: Blå 
E: Orange 
F: Rosa 
  
Deltagarna ser frågan på skärmen i salen och röstar genom att klicka på mentometer i appen 
under aktuell session, allt enligt beskrivet ovan. I appen kommer endast 
alternativet ”A” visas, och INTE ”A: Röd”, vilket indikerar att föreläsaren bör följa 
instruktionerna i detta dokument till punkt och pricka. Moderatorn tillsammans med teknikern 
ansvarar för när det är dags att visa resultat av omröstning alternativt när det är dags för nästa 
fråga. Det går att ställa fler frågor i din presentation. Lägg då frågorna på olika bilder/slides i 
din presentation i den ordning du vill visa dem. 
  
Hur fungerar fråga föreläsaren? 
I appen kan deltagarna ställa frågor till föreläsaren under presentationen. Alla frågor som 
kommer in genom appen ansvarar moderatorn för och väljer när och om frågan ska tas upp för 
att besvaras av föreläsaren, alternativt diskuteras av deltagarna.  
  
Moderatorns uppgift 
Moderatorn har tillgång till en dator inloggad i ett administratörsläge där moderatorn kan se 
vilka frågor som ställs via appen samt omröstningens resultat via mentometern. Se nedan för 
mer information. 
  
Genomgång av app 
23/8 klockan 10:00-12:00 är du välkommen till Malmö Arena för genomgång av appen och 
hur administratörsläget fungerar för dig som modererar. För dig som inte har möjlighet att 
delta kommer det finnas behjälpliga personer tillgängliga under sessionen. 


