
  

 

 

 

3. december 2019 

Vedrørende kommende dialyseudbud  

 

Kære dialyseleverandør. 

Med dette brev ønsker Amgros at orientere jer om det kommende udbud for 

peritonealdialyse og i den forbindelse høre jeres eventuelle kommentarer til nedenstående 

”standardpatient”. Derudover bedes I gøre opmærksom på, hvis der er forhold i 

minimumskrav og databehandleraftale, som vil medføre at I ikke vil være i stand til at 

afgive tilbud på udbuddet. 

Det er valgt, at udbuddet skal gennemføres som et offentligt udbud, hvor der lægges vægt 

på både pris og kvalitative underkriterier ved evalueringen. De kvalitative underkriterier 

bliver offentliggjort sammen med det øvrige udbudsmateriale, når vi publicerer udbuddet. 

I relation til underkriteriet ”pris” har Amgros i samarbejde med det interne udbudsudvalg, 

der bredt repræsenterer klinikere fra hele landet, udregnet et standardforbrug per 

behandlingsdøgn for en gennemsnitlig dialysepatient (=standardpatienten). 

Standardpatienten er defineret ud fra en gennemsnitsberegning af det faktiske forbrug af 

væsker, utensilier og leveringsydelser, som det ser ud i dag, justeret ud fra klinikernes 

vurdering. 

En standardpatient findes formodentligt ikke, men det er efter vores bedste vurdering det 

mest retvisende billede af et gennemsnitsforbrug. Standardpatient definitionen vil blive 

anvendt ved evalueringen af indkomne priser i forbindelse med udbuddet. 

Standardpatienten udregnes for henholdsvis patienter i APD og i CAPD behandling, og de to 

typer standardpatienter vil indgå i prisevalueringen med en vægtning baseret på den 

aktuelle fordeling af patienter. 

Definition af standardpatienten er vedhæftet dette brev. Såfremt I, som leverandør, finder, 

at denne standardpatient ikke er repræsentativ for det reelle forbrug, bedes I indsende 

jeres kommentarer samt dokumentation herfor til Amgros. 

Alle kommentarer og dokumentation skal indsendes på mail til bia@amgros.dk senest d. 

2. januar 2020.    

Amgros forventer at publicere udbuddet ultimo februar 2020.  
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