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Läkemedel kommer att beställas i MP
2.0 från och med den 18 februari
Information för dig som beställer läkemedel i Marknadsplatsen.

I och med lanseringen av Marknadsplatsen 2.0 (MP 2.0) kommer
nuvarande Marknadsplatsen att stängas av för
läkemedelsbeställningar torsdagen den 14 februari klockan 10:00.
Måndagen den 18 februari klockan 08:30 öppnar MP 2.0 för
läkemedelsbeställningar. Det innebär att det inte går att göra några
läkemedelsbeställningar i nuvarande Marknadsplatsen under perioden 14
februari klockan 10:00 till 18 februari klockan 08:30.
Måste ni göra en akutbeställning ska den faxas in till RGL under
avstängningsperioden. En akutbeställning måste alltid följas upp med ett
telefonsamtal till RGL Kundcentrum, telefonnummer 010–44 77 100, för att
komma överens om hur leveransen ska ske. Beställ eventuellt extra läkemedel i
förväg för att hantera avstängningsperioden.
Inleveranser måste vara gjorda i nuvarande Marknadsplatsen innan övergången till
det nya systemet kan ske. Det innebär att under fredagen den 15 februari, senast
klockan 14:00, måste inleveranser vara gjorda för alla beställningar som är
levererade fram till denna tidpunkt. Det gäller såväl nyligen levererade
beställningar som gamla. Nuvarande Marknadsplatsen kommer att vara öppet för
att rapportera inleveranser under fredag den 15 februari. Detta gäller
läkemedelsbeställningar, depåbeställningar kan inlevereras till och med 30 april.
Observera att alla rester som finns i nuvarande Marknadsplatsen fredag den 15
februari kommer att annulleras av RGL. Det innebär att nya beställningar måste
göras i MP 2.0 för dessa beställningsrader.
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Sammanfattning
1. Stängt för läkemedelsbeställning i nuvarande Marknadsplatsen
torsdagen den 14 februari klockan 10:00 - måndagen den 18
februari klockan 08.30.
2. Alla inleveranser måste vara gjorda senast fredagen den 15
februari klockan 14:00.
3. Rester kommer att annulleras av RGL under fredagen den 15
februari. Nya beställningar måste göras i MP 2.0, tidigast under
måndagen den 18 februari.
4. Beställ eventuellt extra läkemedel före avstängningsperioden för
att klara avbrottet.
5. MP 2.0, VGR:s nya system för e-handel, öppnar för
läkemedelsbeställningar måndagen den 18 februari.

Utrullningsplan för Marknadsplatsen 2.0 (intranät)
Vanliga frågor och svar om Marknadsplatsen 2.0 (intranät)

