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Information artikelbyteshantering ATF 
 

Syfte 
Detta dokument beskriver funktionalitet och process för manuell artikelbyteshantering för 
Varuförsörjningen.  
 

Bakgrund 
I hanteringen av beställningar från varuförsörjningens (VF) sortiment förekommer två typer av 
artikelbytesscenarion; automatiska och manuella. 
 
Automatiska byten sker utefter information som inkommer via pris- och artikeluppdateringar (PRICAT) 
som VF skickar ut varannan vecka. Systemet får information om vilken/vilka artiklar som ska ersättas och 
genomför i samband med att order inkommer ett utbyte som bekräftas tillbaka till regionsbeställarna via 
orderbekräftelsemeddelandet. 
 
Manuella byten utförs manuellt efter överenskommelse med VF. 
Manuella utbytesartiklar är bara kända av VF och Apotekstjänst och har normalt tillfälliga artikelnummer 
då de är temporära ersättare till t ex artiklar som restnoterats eller av annan anledning inte kan köpas in. 
Det kan också vara utbyten mellan kända artiklar men där VF inte har möjlighet att skapa upp en extra 
pris- och artikeluppdatering (PRICAT) innan ordinarie utskick till AT och Regionerna. Tillfälliga 
utbytesartiklar har vanligtvis samma artikelnummer som den artikel de ersätter men med tillägget ”-1”,  
”-2” osv.  

Manuellt artikelbyte 
Apotekstjänsts inköpsavdelning administrerar vilka artiklar som över tid ska bytas ut mot utbytesartiklar. 
När uppgifterna är sparade sker kontrollerna i systemet omedelbart för alla nya order som därefter 
inkommer från Regionerna. 
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Nedan bild visar den manuella utbytesprocessen: 

 
Om ordern innehåller artiklar som ska bytas kommer följande att ske:  

1. Orderraden med originalartikeln kommer att makuleras, med orsakskod 9 (Tillfälligt spärrad pga 
konflikt). Kod 9 valdes då beskrivningen stämmer bäst överens med att det sker ett manuellt byte av 
artiklar, den används inte i några andra sammanhang i kommunikation med regionerna. 
Orderbekräftelse skickas till regionens beställningssystem. 

2. Därefter läggs en ny order upp med samma ordernummer som originalordern men med tillägg X. 
Detta för att förtydliga för mottagaren att handlar om en order innehållande en manuellt utbytt 
artikel. 

3. Den nya ordern kommer innehålla orderrad(er) för utbytessartikel/artiklar där beställt antal justeras 
efter utbytesartiklarnas MBE. Detta görs genom att välja närmast hela MBE eller en multipel av den 
nya artikelns MBE som minst täcker originalartikelns beställda kvantitet. T ex om originalbeställningen 
var på 20st och utbytesartikeln har MBE 15, så kommer 30st (15x2) sättas som beställt antal på 
orderraden. 

4. När utbytesordern plockats faktureras den i det manuella flödet. Det går alltså inte iväg någon 
orderbekräftelse, leveransavisering eller faktura i ordinarie EDI-flöde till beställarens 
beställningssystem. 

5. Övriga orderrader på den ursprungliga ordern från regionen plockas, levereras och faktureras i 
ordinarie EDI-flöde. 


