
 

 

  

 Leverandørvejledning – Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker ændringer vedr. de 
lægemidler, som er omfattet af vores rammekontrakt med Amgros? 
 
 
I denne vejledning fortæller vi lidt om, hvad man som leverandør skal gøre, hvis 
man ønsker ændringer vedr. de lægemidler, som er omfattet af en gældende 
rammekontrakt med Amgros. Det kan f.eks. være ønske om varenummerskift, 
ændring i forhold til selve lægemidlet/devicet, eller tilføjelse af et/flere varenumre. 
 
 
Anmodning om ændring 
Ændringer vedr. de varer, der er omfattet af kontrakten, kræver altid samtykke fra 
Amgros.  
 
Man skal derfor sende Amgros en anmodning om ændring af rammekontrakten. 
Anmodningen skal sendes, før ændringen ønskes gennemført.  
 
Anmodningen sendes til den udbudsansvarlige.  
 
Vi er ikke forpligtede til at give samtykke til anmodningen. 
 
Amgros behandler anmodningen, så hurtigt som muligt. I den forbindelse er vi 
selvfølgelig opmærksomme på, at leverandøren ofte ønsker en hurtig 
tilbagemelding.  
 
 
Hvilke oplysninger skal anmodningen indeholde? 
En anmodning om ændring skal altid indeholde følgende oplysninger: 
 

• Årstal, udbudsgruppe og udbudsnummer for den rammekontrakt 
anmodningen vedrører, 

• varenummer for den vare, anmodningen vedrører (den ”nye eller ændrede 
vare") 

• indholdsstof for varen, 
• dispenseringsform for varen, 
• styrke for varen, 
• pakningsstørrelse for varen, 
• evt. yderligere beskrivelse af den ændring der ønskes gennemført,  
• begrundelse for den ønskede ændring,  
• den tilbudte pris pr. pakning for den nye eller ændrede vare, og  
• ønske om ikrafttrædelsesdato 

 
 
Andre nyttige oplysninger  
Andre eller nye varer af et lægemiddel skal opfylde de krav til det udbudte 
lægemiddel, herunder de krav til dispenseringsform, styrke og pakningsstørrelse, 
som stod i varelisten for udbuddet. Det betyder, at det ikke er muligt for Amgros at 



 

 

  

 give samtykke til en ændring, som vedrører en dispenseringsform, styrke eller 
pakningsstørrelse, der ikke var omfattet af kravene i varelisten i udbudsmaterialet.  
 
Hvis vi giver samtykke til ændringen, medfører det, at Amgros fremover har ret til 
at indkøbe den pågældende vare på de vilkår, der står i rammekontrakten.  
 
Prisen for nye varer af et lægemiddel fastsættes på grundlag af den pris pr. enhed, 
der er anført i rammekontraktens bilag 1 for det pågældende lægemiddel. Der skal 
således være tale om samme pris pr. enhed.  
 
Hvis anmodningen vedrører en anden eller ny vare, som endnu ikke er optaget i 
medicinpriser.dk, og vi giver samtykke til anmodningen, vil varen tidligst kunne 
blive omfattet af rammekontrakten fra den dato, lægemidlet er optaget i 
medicinpriser.dk. 
 
Alle de varenumre, som er omfattet af rammekontrakten, skal forblive i 
medicipriser.dk, så længe sygehusapotekerne har lager af de pågældende 
varenumre. Det skyldes, at afdelingerne ikke kan afgive bestilling på varenumre 
hos sygehusapoteket, som ikke er i medicinpriser.dk.  
 
 
Hvor kan jeg læse mere? 
Reglerne om ændringer vedr. de lægemidler, som er omfattet af rammekontrakten, 
står i rammekontraktens pkt. 3 (”Andre varer”). Denne vejledning er en praktisk 
guide til, hvordan man som leverandør anvender reglerne i pkt. 3 i 
rammekontrakten. 
 
Vi henviser derfor til rammekontraktens pkt. 3, hvis du vil læse mere. Derudover er 
du selvfølgelig velkommen til at kontakte Amgros.  


