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Instruktion för användare 
2020-02-10

Använda Forum på 
neuro.se
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Startbild neuro.se/forum

Hitta till forumet genom att 
skriva neuro.se/forum.

Klicka på den kategori som 
intresserar dig.

Vill du ställa en fråga eller 
kommentera ska du 
först registrera dig och 
därefter logga in.

På en mobil eller 
läsplatta finns 
huvudmenyn i 

”hamburgermenyn”.
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I en kategori
I en kategori visas rubriker på 
olika trådar med inlägg och 
kommentarer.

I kategorin ”Boktips” finns 
tråden ”Två böcker om 
hjärntrötthet” med 
3 kommentarer. 
Klicka på tråden för att läsa. 

Alla kan läsa utan att logga in.

De som vill göra inlägg måste 
registrera sig och logga in.
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Registrera dig
1. Välj ett användarnamn (alias) 

som visas när du skriver på 
forumet. 
Exempel: Kalle69

2. Välj ett lösenord.

3. Fyll i din e-post, den visas 
aldrig på forumet. Den 
används bara av Neuro
vid behov. 

4. Svara på sista frågan.

5. Klicka på registrera.

På en mobil eller 
läsplatta finns 
huvudmenyn i 

”hamburgermenyn”.
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Logga in
1. Fyll i ditt användarnamn

(alias) som visas när du skriver 
på forumet. 

2. Fyll i ditt lösenord.

3. Klicka på logga in.
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Skapa ny tråd
När du är inloggad kan du 
skapa en ny tråd för något som 
du vill diskutera.

Klicka på den röda knappen 
”Skapa tråd”. 
Fyll i lämplig titel (rubrik) på 
din tråd i dialogrutan som 
visas.

Skriv det du vill ta upp.

Klicka på skapa diskussion.
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Skapa inlägg
När du är inloggad kan du 
skapa ett inlägg för att fråga, 
svara eller bara kommentera i 
tråden.

Längst ner i tråden visas en 
tom dialogruta, skriv ditt 
inlägg och klicka på knappen 
”Skapa inlägg”. 

På följande sidor ser du hur du 
kan göra länkar och koppla 
inlägg till kommentarer högre 
upp i tråden.
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Redigera, radera …
1. När du är inloggad kan du enkelt 

både radera och redigera dina inlägg, 
med knapparna under din bild.

2. Den blå knappen prenumerera gör 
att du får mejl när någon gör ett 
inlägg i tråden.
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Citat
1. Om du vill svara på ett inlägg 

högre upp i en tråd.

2. Klicka på knappen citat intill 
inlägget du vill kommentera.

3. Då visas citatet i din 
dialogruta. 

4. Gör två radmatningar och 
skriv din kommentar.
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Klickbar länk
1. Om du vill skapa en klickbar 

länk till en sida på internet.

2. Klicka på knappen med en 
liten jordglob.

3. Då visas en dialogruta där du 
kan skriva/klistra in en länk. 

4. I ditt inlägg kan du skriva vart 
länken leder. 
I exemplet har vi valt att skriva 
[Läs om stakmaskin][1]
I dialogrutan intill [1] ser du 
hela länken som vi lagt in. 
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Har du frågor 
om forumet? Kontakta: 

Ingela för tekniska frågor på 
ingela.wettergrund@neuro.se

Helene för övriga frågor på 
helene.landersten@neuro.se

mailto:ingela.wettergrund@neuro.se
mailto:helene.landersten@neuro.se
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