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NOTAT 

Til: Regionsrådet 

Uddybning af sag om Amgros’ års-
regnskab 2021 
På forretningsudvalgets møde d. 7. juni 2022 fik forretningsudvalget forelagt 
sagen ”Amgros årsregnskab 2021” (sag nummer 10). Her blev der i forbin-
delse med behandlingen efterspurgt yderligere oplysninger om Amgros’ års-
regnskab. 

Likviditet 

Amgros’ likviditet styrkes med 18,5 mio. kr., hvoraf Region Hovedstadens an-
del udgør 6,8 mio. kr. Det vil sige, at Region Hovedstadens indskudskapital 
forhøjes med 6,8 mio. kr. 

Amgros’ samlede egenkapital udgør herefter 123,7 mio. kr., og regionens an-
del heraf er 34,5 mio. kr. 

Klimaaftryk 

Amgros har flere aktiviteter i gang for at bidrage positivt ift. bæredygtighed og 
klima. 

Gennem de sidste par år har Amgros øget indsatserne på området og samar-
bejder i dag bredt med andre lande, sygehusapoteker, leverandører og bran-
cheforeninger med det mål at skabe en ramme for øget bæredygtighed. 

Af konkrete tiltag er der gennemført et dansk udbud og et fælles nordisk ud-
bud med reelle miljøkriterier. Resultaterne viser, at de fleste leverandører er i 
gang med at udvikle deres virksomheder på miljøområdet, og at Amgros fort-
sat (selv med øgede krav til miljø) får et tilstrækkeligt antal tilbud fra leveran-
dører. I det fortsatte arbejde vil Amgros afdække, analysere og vurdere hvilke 
bæredygtighedskriterier, der kan opstilles ifm. udbud af lægemidler, og der 
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skal findes de nødvendige tekniske og automatiserede løsninger til at gen-
nemføre udbuddene. 

En anden vigtig del af bæredygtighedsproblemstillingen er emballagen. Læge-
midler kan være pakket i forskellige typer af emballage, og valg af emballage-
type hænger sammen med holdbarhed. Der kan være flere hensyn ifm. valg af 
emballage, fx følsomhed over for lys, fugt, temperatur mv. Det betyder, at ud-
viklingen af området vil skulle ske i tæt samarbejde med industrien. Amgros vil 
sammen med regioner, sygehusapoteker, Lægemiddelstyrelsen, branchefor-
eninger og industrien tænke i løsninger, som kan dække allerede markeds-
førte lægemidler. Det skal ske, uden at det kommer til at gå ud over forsynin-
gen. 
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