
1) Status på restordrer

2) Info om forventet lægemiddelindkøb

Lars Munck (lmu@Amgros.dk), Udbud og Logistik, LM



Antal aftalevarer i restordre – historisk udvikling
Definition: Antal varer hvor mindst et sygehusapotek har udestående ordre, ældre end 3 dage

31. maj 2016

antal v.nr i restordre 

antal v.nr. i restordre 
på samme tidspunkt 
sidste år
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Ros til de leverandører 
som har været med til 
at reducere antallet af 
restordrer.

Ca. 10 leverandører har 
fortsat store udfordringer 
med restordrer, og 
Amgros er i dialog med 
jer – hver uge



Restordre-overblik fra ”Mine firmasider” på  
Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal

31. maj 2016

Tjek status ofte – og send nemt opdateringer ved tryk på mailikon
Leveringstid: hvornår varen leveres til Sygehusapotekerne



Information ved opdaterede estimater

31. maj 2016

Adviseringsfunktion kan tilmeldes, e-mail ved nye estimater 
Estimatsiden vil gå i luften omkring juli 2016. 
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Sygehusapoteksordrer 2013 – 2015
Ordrer i antal pakker som % af en gennemsnitsmåned

Årsager til svingninger hen over året: 
• Helligdage & ferie på apoteker / lukkedage hos leverandører
• Budgetmål på afdelinger, apoteker og hos leverandører

Aftalepris 0 - 3000 kr Over 3000 kr

Januar - Februar 95% 70-90%

Påske måned 105% 100%

Måned efter påske 95% 100%

Juni 110% 110%

Juli - August 90% 85-90%

September 105% 100%

Oktober 105% 100%

November 105% 105%

December 110% 125%

Antal PK/måned 680.000 60.000

Omsætning/måned 85 mill 440 mill

Andel af v.nr 95% 5%

Mulige årsager til ændrede mønstre fra år til år:
• Skiftende åbningstider i afdelinger, f.eks. ifm. jul
• Ændringer i budget / indkøb for budgetopfyldelse

• Sørg for, at der ikke opstår restordrer, pga. ekstrasalg til enkelte afdelinger 



Hvordan sikrer vi i fællesskab bedre 
forsyningssikkerhed

31. maj 2016

1. Tjek restordrer ofte, og opdater Amgros med seneste info

2. Friske varer på lager fra aftalestart (ca. 3 mdr.s estimat)

3. Følg opdaterede estimater via ”Mine firmasider” fra juli 2016

4. Indkøbsmønstre indarbejdes i forsyningsplanerne

5. Ved ekstraordinære ordrer i december – undgå restordrer


