Aabenraa den 19. maj 2020

Vedr. forsyningssikkerhed på værnemidler og COVID-19 afledte produktområder

De danske regioner og kommuner har til Lægemiddelstyrelsen meldt ud, at de ikke længere anser
værnemiddelsituationen som kritisk.
Det betyder, at vi hos Abena ikke mere skal give det danske sundhedsvæsen en særlig prioritering.
På baggrund heraf forventer mange af vores kunder, at vi igen er leveringsdygtige på værnemidler og de
afledte produktområder såsom cremer og rengøringsprodukter.
Det er desværre ikke tilfældet.
Abena har, som vi er blevet bedt om af Lægemiddelstyrelsen, prioriteret at forsyne det danske
sundhedsvæsen igennem mere end 2 måneder med værnemidler. Det har betydet, at vi har tømt vores
lagre af disse varer, og alt hvad der er kommet hjem af forsyninger i perioden er ligeledes blevet leveret.
Dette er sket igennem et tæt samarbejde med de centralt etablerede indkøbsfunktioner såsom NOST,
Regionerne og KVIK (Kommunalt Værnemiddel Indkøb).
Mange andre virksomheder har ligeledes prioriteret deres leverancer til det danske sundhedsvæsen, og det
er glædeligt at den målrettede indsats har gjort, at situationen ikke længere er kritisk i sundhedsvæsenet.
Det betyder dog også, at vores producenter og deres underleverandører også har tømt deres lagre og brugt
største delen af deres kapacitet. Som eksempel kan nævnes at den voldsomme stigning i efterspørgsel har
givet leveranceproblemer af produktemballager såsom pumper, låg og beholdere. Da hele verden er
påvirket af COVID-19 og en ekstrem høj efterspørgsel efter værnemidler, er det ikke kun den danske
efterspørgsel, som giver ordre-kø og leveringsudfordringer hos producenterne.
Foruden værnemidler er også andre produktområder væsentlig påvirket af COVID-19, da denne har
medført nye retningslinjer for sundhedspersonale, i institutioner og skoler samt vores alle sammens færden
i samfundet. Som eksempel kan nævnes områder som rengøringsprodukter og håndcreme – her er
efterspørgslen mange-doblet grundet COVID-19.
Genetablering af en stabil vareforsyning indenfor de berørte varegrupper (værnemidler og de afledte
produktområder) vil tage tid. Vi har vareområder, hvor det ikke er muligt at få bekræftet en leveringstermin
– dette kan bl.a. være på baggrund indførte eksport forbud i det land, hvor varerne produceres. Vi har varer
hvor leveringstiden er forlænget, da kapaciteten er reserveret til sundhedsvæsenet eller hvor
leveringstiden på råvarer og emballager er forlænget.
Vi forsøger, så godt vi kan at skaffe alle de varer, der er tilgængelige hos vores producenter, men må
erkende, at vores lave lagerbeholdning, den svigende leverancestabilitet, råvare- og emballage mangel
kombineret med en eksplosiv efterspørgsel, giver store udfordringer. Vi arbejder med at skaffe varer hos
nye producenter og gennem grossister, men udfordringerne er de samme alle steder.

For de varer hvor vi får forsyninger – er der typisk tale om ustabile leverancer, hvor vi oplever forsinkelser
og korrektion i de mængder, som vi har bestilt. Vi forsøger at tilgodese så mange kunder som muligt, ved at
fordele den varemængde, vi har. Derfor vil vores kunder opleve rationalisering ved at ordrerne reguleres
ned til et begrænset parti, og den resterende mængde vil blive slettet fra ordren.
Vi er bekendt med, at situationen ikke er optimal, og arbejder hver dag på at normalisere tilstandene.
Nedenstående overblik er en status på den specifikke leveringssituation, som den ser ud lige nu. Det er et
øjebliksbillede da situationen ændrer sig hurtigt – nogle gange fra dag til dag.
Vi vil forsøge at holde Jer opdateret så godt som muligt – bl.a. via vores COVID-19 hjemmeside på
https://www.abena.dk/corona

Leveringstidspunkt ukendt
Kitler - alle typer
Beklædning - alle typer
Mundbind
Masker
Åndedrætsværn
Overfladedesinfektion - klude
Elektroniske dispenere

Levering fra ca. august
Udvalgte cremer
Plastforklæder lange/kort ærmer
Ærmemanchetter
Overfladedesinfektion - flydende
Udvalgte manuelle dispensere

Ustabile leverancer
Stabil leveringsperformance
Handsker
Visirer
Desinfektion
Rengøringsmidler (kemi)
Rengøringsrekvisitter
Håndsæbe

Leveringstidspunkt ukendt
Vi har ingen bekræftet termin for hvornår vi igen kan skaffe varer fra producenterne
Levering fra ca. august
Der er "hul" igennem til producenterne, men leveringer forventes først omkring august
Ustabile leverancer
Der er løbende vareforsyning af disse, men leverancerne er præget af stor ustabilitet og forsinkelser.
Abena forsøger at fordele den mængde der er til rådighed så der er varer til så mange kunder som
muligt.
Det betyder i praksis at ordrer nedjusteres og den mængde der ikke leveres slettes af ordren.
Stabil leveringsperformance
Vi ser pt. ingen leveringsudfordringer

Med venlig hilsen
Abena A/S

