
Miniguide til Netværk på ”Min side”  
Denne miniguide giver en kort introduktion til Netværk under ”Min side” på 

www.minside.pharmdanmark.dk   
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Find dine netværk 
Vælg netværk i topbjælken for at få en oversigt over de netværk, du er tilmeldt.   

 

 

Få besked om nyt i dine netværk 
På oversigten over dine netværk har du mulighed for at krydse af, hvis du ønsker 

besked, når der er nyt i netværket som aktiviteter, indlæg og kommentarer fra det 

enkelte netværk. Notifikationen bliver sendt via mail.  

 



Oversigt over indhold i Netværk 
Vælg det netværk du ønsker at tilgå. Herefter kommer til netværkets forside: 

 

1. På netværkssiden har du følgende muligheder:  

a. Forside: Er en genvej retur til forsiden af netværkssiden, så du hurtigt 

kan komme retur.  

b. Seneste indlæg: Viser en samlet oversigt over de seneste indlæg i 

netværket, det er ikke muligt at oprette indlæg under denne fane.  

c. Opret indlæg: Her opretter du indlæg til gruppen. Det er muligt at 

indsætte hyperlinks, filer, billeder mm. Husk at lave et emneord i 

bunden, da det senere gør det nemmere at søge indlægget frem i 

oversigten over ”Seneste indlæg”. Når du har oprettet et indlæg, har de 

andre medlemmer i netværket mulighed for at kommentere på det, det 

gør de under ”Seneste indlæg”.  

d. Filer i netværk: Det er også muligt at oprette filer til netværksgruppen 

som fx dagsorden, referat eller andet materiale. Husk overskrift, resume 

og emneord, så det nemt at se, hvad dokumentet indeholder og genfinde 

det. Det er ikke muligt at lave mapper og undermapper.  
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Det første man møder, er en oversigt over seneste dokumenter, her er 

det også muligt at søge i dokumenterne. Ønsker du at lægge et 

dokument ind, væger du ”Opret ny fil”.  

 

e. Opret aktivitet: Giver dig mulighed for at oprette arrangementer og 

møder i netværket. Vær opmærksom på, at dette ikke er det samme som 

at oprette arrangement til den fælles arrangementskalender, men kun 

internt i netværket. Udfyld de angivne felter på siden. Hvis det skal være 

muligt at melde sig til, skal du markere feltet ”Tilmelding” for at gøre 

tilmeldingen aktiv. 

Hvis du kun ønsker at invitere udvalgte medlemmer af netværket, skal 

du markere feltet ”Inviterede deltagere” og fremsøge mindst et medlem 

af gruppen.  

Når du har oprettet en aktivitet, vil den fremgå i kalenderoversigten på 

netværkets forside. 

 



 

f. Nyeste indlæg: Se en kort oversigt over de seneste indlæg i 

netværket, hvis du ønsker den fulde oversigt, skal du vælge fanen 

”Seneste indlæg”.  

g. Nyeste kommentarer: Se en kort oversigt over de seneste 

kommentarer i netværket.  

h. Kalender: Viser kommende arrangementer og møder, du kan få hele 

oversigten over møder ved at vælge ”Se oversigt”. Du skal gå ind på en 

aktivitet for at melde dig til, hvis tilmelding er aktiveret.  

i. Personer i dette netværk: Her kan du se alle medlemmer af 

netværket, vælg ”se alle” for at få den fulde oversigt.  


