Advisering om publicering af udbud
Under menupunktet ”Udbud og Bagatelkøb” finder du afsnittet ”Advisering om publicering af udbud”, hvor
det er muligt at angive adviseringsønsker på lægemidler ud fra ATC-kodeangivelse fra niveau 1 til 5.

Du har følgende valgmuligheder:
➢

Ingen ATC-koder (som udgangspunkt er man tilmeldt dette)

➢

Alle ATC-koder

➢

Følgende ATC-koder

INGEN ATC-KODER
Som default er systemet sat til ”Ingen ATC-koder”.

Efter at have valgt fx ”Alle ATC-koder” eller ”Følgende ATC-koder” er det muligt at fravælge
modtagelse af adviseringsmails om lægemiddeludbud. Dette gøres ved at markere i cirklen udfor
”Ingen ATC-koder”.
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ALLE ATC-KODER
Ønskes advisering på ”Alle ATC-koder”, markeres dette. Når dette er markeret, betyder det, at man
modtager mails om alle udbud inklusive dem, der eventuelt er valgt under ”Følgende ATC-koder”

FØLGENDE ATC-KODER
Ønskes advisering om specifikke ATC-koder, markér da ”Følgende ATC-koder”. Indtast den ATC-kode, der
ønskes advisering om, og klik på ”Opret”, og de specificerede ATC-koder fremkommer i en liste.
Specificeringen af en ATC-kode kan ske på de 5 niveauer, og der er ingen begrænsning på antallet af ønsker.
De grundlæggende 5 muligheder er:
1. [-] fx N
2. [-] [--] fx N02
3. [-] [--] [-] fx N02A
4. [-] [--] [-] [-] fx N02AA
5. [-] [--] [-] [-] [--] fx N02AA01

Således er det muligt fx at ønske advisering om alle ATC-koder, der starter med N eller N02, N02A, N02AA,
eller hele ATC-koden N02AA01. Vælges der fx N02, modtager leverandøren kun advisering om ATC-koder,
der starter med N02 og ikke alle ATC-koder, der starter med N.
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Der er mulighed for at ændre de specificerede ATC-koder ved at slette dem enkeltvis og oprette nye. På
denne liste er det muligt at slette enkelte ATC-koder. Dette gøres ved at trykke på ”Slet” ved siden af den
ATC-kode, der skal slettes.
Vælger man ”Ingen ATC-koder” eller ”Alle ATC-koder” gemmes dette automatisk.
”Følgende ATC-koder” gemmes, når der trykkes ”Opret”, og disse vil forblive gemt, selvom man vælger
”Ingen ATC-koder” eller ”Alle ATC-koder”.
Har du i forvejen indtastet en række ATC-koder, forbliver disse gemt men er kun aktive, hvis der er trykket
på ”Følgende ATC-koder”.
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