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Executive Summary 
Nomeco HealthCare Loistics is a national and international outsourcing partner of the 

pharmaceutical industry within all areas related to health care logistics. Nomecos core services are 

central warehousing and associated administrative procedures. They also offer a range of other 

services developed to support the pharma industry – from manufacturing to distribution. Nomeco 

offers international competencies and act as the Danish as well as the Nordic service partner for a 

number of pharmaceutical companies.  

 

Nomeco is part of the Germany company Phoneix Group, which is present in 27 different counties 

in Europe. Nomeco and Phoniex Group have built a completely new warehouse for its industry 

directed division, and are thereby bringing their three warehouses together in one place. This is 

Phoenix Groups largest logistical investment to date, and the new warehouse cost 600 million dkk. 

Because of this investment, it has been crucial for Nomeco and the Phoenix Group to look further 

into how the new warehouse capacity could be utilized fully for its customers in pharmaceutical 

industry. This task will look into, how the market has grown and developed over the last three 

years. Furthermore, explore which competitive advantage the new warehouse will give Nomeco in 

the search for new potential customers. Finally, examine whether the investment of the new 

warehouse can be a profitable business compared to the size of the investment. Hereafter investigate 

what consequences it could have for Nomeco, if the potential growth of the new warehouse does 

not meet the expectations.  
 

In conclusion Nomeco will have a competitive advantage, when they begin to use their new 

warehouse. Because they are using the newest technology, which means minimizing manual 

processes and automating processes where it is possible. This takes Nomeco to a higher level when 

looking into quality, safety and cost-competitive, comparing to the competitors in the market. 

Resulting in their customers products being on saleable stock much faster and the level of mistakes 

if any, will be extremely low, because robots will do all the internally movements of the products in 

the warehouse. Nomeco and Phoenix Group has a strong value proposition, because of its respected 

know-how from the European, Nordic and the Danish market. Because of the large capacity 

Nomeco can keep their cost low and offer competitive low prices. This status also supports Nomeco 

in attaining new potential customers to their warehouse.  
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1 Introduktion  

1.1 Virksomhedsbeskrivelse 
Nomeco arbejder indenfor sundhedslogistik, med den primære opgave, at sikrer at danskerne altid 

har rettidig adgang til lægemidler. 

Overordnet set er Nomeco aktiv indenfor to områder, Pre-wholesale (Healthcare Logistics: HCL) 

og Wholesale (Grossist). Nomecos grossistafdeling er den fortrukne lægemiddelgrossist for 

apotekerne og hospitalernes leverandør, hvor Nomeco HCL er lægemiddelindustriens strategiske 

servicepartner. 

Nomeco er et resultat af mange stærke kompetencer, der fandt sammen i begyndelsen af 1990éren. 

Navnet Nomeco blev til i 1991, da de to medicinalgrossister Mecobenzon A/S og Nordisk Droge & 

Kemikalie A/S fusionerede. I 1992 blev endnu en medicinalgrossist indlemmet i Nomeco nemlig 

Bang og Tegner A/S. Alle tre virksomheder har rødder helt tilbage til 1801.1  

 

1.2 Problembaggrund 
Nomeco HCL har udvidet deres tre lagerbygninger med op til 35% i perioden 2012-2015 og selv 

med udvidelsen havde Nomeco HCL svært ved at servicere eksisterende kunder der løbende 

udvidede deres volumen. Derfor var nye kunder i denne periode ikke eftertragtet, da man af den 

simple årsag ikke havde plads til at kunne servicere de nye kunder. Derfor påbegyndte Nomeco 

HCL i samarbejde med Phoenix Group (Phoenix Group tysk koncern som ejer Nomeco)2 i 

slutningen af 2016 et nyt kæmpe lager i Køge, hvor der ville være plads til nye og større 

vækstambitioner. Det nye lager er til den industrivendte division Nomeco HCL og samler alle 

nuværende tre lagre til ét lager. Lageret bliver Nordeuropas største lægemiddelager.  

 

Det nye lager står færdigt og klart til ibrugtagning Juni 2018 og skal bl.a. forsyne grossister i hele 

Norden med lægemidler. Der er således et stigende ønske fra industriens side, om at konsolidere 

sine lagre til det nordiske marked. Da lægemidler typisk kommer sydfra med lastbil og skal videre 

mod nord, giver en placering i Danmark god mening, for at kunne optimere den efterfølgende 

distribution og servicere de nordiske lande.  

 

                                                
1 https://www.nomeco.dk/da/historie 
2 https://www.nomeco.dk/da/international-organisation 
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Nomeco HCL har ambition om hurtigst muligt, at få udnyttet den nye lagerkapacitet og blive en 

endnu større spiller på markedet for sundhedslogistik. Dette skal bl.a. ske ved at vælge den korrekte 

konkurrencestrategi overfor eksisterende kunder, men ikke mindst overfor potentielle nye kunder. 

Yderligere er der også fokus på hvilke udfordringer der kan komme i kølvandet på sådan en stor 

investering der har været foretaget i forbindelse med opbygningen af det nye lager, hvis den 

forventede vækst udebliver.  

 

1.3 Problemstilling 
Denne opgave har til formål at belyse nogle af de faktorer som problemejerne har brug for at få 

afklaret i forbindelse med, hvilke økonomiske og markedsmæssige konsekvenser det nye lager i 

Køge giver Nomeco HCL. Opgaven skal resultere i et overblik over hvilke parametre der skal være 

i fokus for at få den ønskede vækst og tilgang af potentielle nye kunder.  

 

1.4 Problemejer 
Ultimativt er problemejeren virksomhedens CEO (Administrerende direktør) Henrik Kaastrup, samt 

COO Per Hansen og CFO Ken Rasmussen som i sidste ende har hovedansvaret, og forpligtigelser i 

forhold til bestyrelsesmedlemmer, ansatte i virksomheden og sidst men ikke mindst overfor Phoenix 

Group.3 

 

Øvrige problemejere er Søren Vest Esbensen, Direktør for Nomeco Healthcare Logistics, Kasper 

Lund-Jacobsen, Direktør for forretningsudvikling, Kristine Sakstrup Haag, Afdelingschef for 

Hospitaler & Kundeservices og Jesper Lotz, Commercial Director. Alle som er ansvarlige for de 

særlige vigtige funktioner i forbindelse med indtagelse af det lager i Køge og for at få den ekstra 

kapacitet fyldt hurtigst muligt. Hvis det ikke lykkes at skabe en succesfuld overgang med udvidelse 

af kapaciteten og tilførelse af nye kundeemner, kan det skabe usikkerhed for Nomecos fremtid, i 

forhold til den store investering som Phoenix Group har ofretaget sig. Endvidere kan det skade 

Nomecos omdømme i branchen, samt have en negativ indflydelse på de allerede eksisterende 

kunder og ansatte i virksomheden.  

 

                                                
3 https://www.nomeco.dk/da/organisation 



Afgangsprojekt HD (MM) Elev: Jakob Schultz CBS Forår 2018 
  DMAMO1015U.LA_F18 

 

10 

Den administrerende direktør står til ansvar over for bestyrelsen i forhold til den daglige drift af 

virksomheden, og dennes målsætning og forventning om at overgangen til ONE foregår problemfrit 

og at nye kunder bliver implementeret i det nye lager i løbet af 2018 og efterfølgende. Nomeco har 

dermed mange interesser og et stort ansvar for at begge processer lykkes uden de større problemer.  

 

På længere sigt kan det få betydning for virksomhedens ansatte, hvis Nomeco ikke kan få skabt den 

ønskede vækst. Idet en udeblivende indtjening, og et manglende forøgelse af markedsandelen, kan 

betyde at Nomeco må skille sig af med medarbejdere for at reducere omkostningerne i forhold til 

investering Phoenix Group har foretaget i forbindelse med det nye lager i Køge.  

 

1.5 Problemformulering 
Det danske marked for distribution af medicin og lagerfaciliteter er i dag præget af hård 

konkurrence. Nomeco har indenfor de sidste 5 år været inden for en rivende vækst4 med store 

markedsandele inden for eksisterende marked og samtidigt stået for erobring af nye kunder. 

Nomeco har arbejdet ud fra en strategi, hvor man har tilbudt sine services ”kun” til lægemiddel 

industrien og har været markedsledende på prisniveauet, men også på serviceniveauet. Den strategi 

skal nu udfordres, ved netop at undersøge om, hvilke potentielle kunde emner der ellers er i 

markedet udenfor lægemiddel industrien, hvor er det Nomeco kommer til at stå stærkt i forhold til 

konkurrenterne når de indtager deres nye lager i Køge? og hvor afgørende er en evt. reducering i 

prisniveaet overfor kunderne og kan det betyde at flere nye kunder følger med i kølevandet? 

 

Det er derfor vigtigt for virksomhedens ledelse, at opnå det bedst mulige kendskab til, hvilke 

parametre er afgørende for kunderne indenfor lægemiddel industrien. Nomeco ønsker derudover at 

sætte omkostningerne i forbindelse med etableringsperioden i relation til denne foreståenden 

ekspansion på det danske marked.  

 

Ovenstående bringer mig frem til følgende hovedspørgsmål 

 

En strategisk analyse af de markedsmæssige og økonomiske konsekvenser ved, at Nomeco til 

Juni 2018 åbner Nordeuropas største lager til opbevaring af medicin m.m.? 

                                                
4 Se bilag nr. 1 
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Til at belyse ovenstående spørgsmål. Vil jeg i opgaven tage udgangspunkt i nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål, og besvarelse af disse.  

 

Undersøgelsesspørgsmål: 

1. Hvordan har markedet af distribution af medicin udviklet sig over de seneste 3 år?  

 

2. Hvilke konkurrencemæssige fordele har Nomeco eller kan få for at øge deres markedsandel 

på det Nordeuropæiske marked? 

 

3. Hvilken situation befinder Nomeco sig i, i forhold til omsætnings og indtjeningspotentiale 

modsvarende de etableringsomkostninger der har været i forbindelse med det nye lager?  

 

4. Hvad er de korte og langsigtede mulige konsekvenser ved Nomecos nye lager?  

 

1.6 Vinkel 
Jeg vil i denne opgave indtage rollen som ekstern konsulent. Ansat til at udarbejde en rapport til 

Nomecos beslutningstagere. For at give dem den bedste forudsætning, for at det nye lager i Køge 

får den nødvendige tilgang af nye kundeemner.  

 

1.7 Begrebsdefinitioner (Teoretiske) 
Problemformulering: 

Økonomiske konsekvenser: Defineres som hvilke økonomiske mål der skal indfries i forbindelsen 

med det nye lager. Det er taget ud fra denne betragtning at Phoenix Group har investeret på 600 

millioner dkk i det nye lager og det gjort ud fra at de forretningsmæssigt har tillid til Nomeco og 

placeringen i Danmark, men også ud fra en forventning om at få investeringen retur igen og 

yderligere økonomisk robusthed. Derfor vil der blive sat økonomiske mål fra Phoenix Group side 

som Nomeco skal indfri. Det antages at der på nuværende tidspunkt er sat en tidsplan for, hvornår 

det skal ske. Hvis derimod at væksten udebliver, hvilke tiltag kan Nomeco så blive nødsaget til at 

foretage for at kunne indfri de økonomiske forventninger.  
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• Markedsmæssige konsekvenser: Defineres som de nuværende kunder og potentielle 

kundeemner tilgang eller afgang.  

• Nordeuropa: Defineres som Sverige, Norge, Finland og Danmark, uden Grønland og 

Færøerne. 

• Opbevaring af medicin: Lager som har en § 39 tilladelse5 (tilladelse til at opbevare, håndtere 

og distribuere lægemidler) og kan efterleve God Distributions Praksis GDP6  

 

(GDP er en detaljeret retningslinjer/vejledning for opbevaring og distribution af medicin. 

Vejledningen er udgivet af EU og skal til enhver en tid efterleves) (Når en virksomhed opnår en § 

39-tilladelse til engrosforhandling af lægemidler, omfattes virksomheder af kravet om GDP7, der 

bygger på tre EU direktiver. EU har i 2013 udarbejdet en ny vejledning8, der giver nogle detaljerede 

retningslinjer for, hvordan engrosforhandlere/pre-wholesalere kan efterleve de GDP-krav, som også 

er implementeret i den danske bekendtgørelse for distribution af lægemidler.  

God distributionspraksis er den del af kvalitetssikringen, der sikrer, at lægemidlers egenskaber ikke 

forringes under distributionen og dermed kan bringe patienternes sikkerheden i fare, og at defekte 

lægemidler kan spores og tilbagekaldes. For at sikre dette skal engrosforhandlerne etablere og 

benytte et effektivt kvalitetssikringssystem. Ligeledes skal engrosforhandlerne etablere og benytte 

et effektivt kvalitetssikringssystem.9) 

 

Undersøgelsesspørgsmål 1: 

• Marked: Defineres som Business to Business (BtB). Vi befinder os i engroshandel.  

• Distribution af medicin: Defineres som transport af medicinen fra Nomecos lager og ud til 

grossisten eller til er aftalt lager.  

• Seneste 3 år: Defineres som følgende 2015, 2016 og 2017.  

 

                                                
5http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/~/media/0FEF9B66B0C645C5A554EECBBDF181F
4.ashx 
6http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/~/media/0FEF9B66B0C645C5A554EECBBDF181F
4.ashx 
7 BEK nr. 1359 af 18. December 2012 om distribution af lægemidler, §2, stk. 1 og § 12.  
8 Kommissionens meddelelse af 5. November 2013 om vejledning i god distributionspraksis for 
humanmedicinske lægemidler (2013/C 343/01) 
9 https://www.kfst.dk/media/2738/analyse-konkurrence-om-distribution-af-medicin.pdf - Side: 36 
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Undersøgelsesspørgsmål 2: 

• Konkurrencemæssige fordele: Defineres som den/de del(e) af værdikæden, hvor 

virksomheden har fordele, som kan give virksomheden en fremgang i det marked som dette 

opererer indenfor.  

• Markedsandel: Defineres som den procentdel af den samlede omsætning på markedet, som 

en given udbyder står for.  

• Nordeuropæiske marked: Defineres som Sverige, Norge, Finland og Danmark, uden 

Grønland og Færøerne. 

 

Undersøgelsesspørgsmål 3: 

• Situation: Defineres som hvilket pres/forventninger der er fra Phoenix Group til at Nomeco 

formår at leverer den ønskede vækst.  

• Omsætnings og indtjeningspotentiale: Defineres som det potentielle resultat før finansielle 

poster.  

• Etableringsomkostninger: Defineres som den investering Phoenix Group har fortaget sig i 

forbindelse med etableringen af ONE, på 600 millioner DDK.  

 

Undersøgelsesspørgsmål 4: 

• Kortsigtede: Defineres som tidsbestemt og er indenfor et år.  

• Langsigtede: Defineres som tidsbestemt og dækker over tiden fra 1 år og frem 

• Konsekvenser: Defineres som logisk følge af noget forudgående, f.eks. Nomeco har fået 

deres nye lager.  

 

Generelt 

• Validitet10: I denne forbindelse angiver det gyldigheden og relevansen af det undersøgte.  

• Reliabiliteten11: Hvor sikkert og præcist det målte faktisk måles.  

• Sekundær data12: Data der allerede er indsamlet af andre, til andre formål end netop denne 

undersøgelse.  

                                                
10 Den skinbarlige virkelighed – Side: 84 
11 Den skinbarlige virkelighed – Side: 84 
12 Den skinbarlige virkelighed – Side: 137 
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• Primær data13: Data som indsamles for at løse denne undersøgelses/projekts specifikke 

problemstilling.  

• Kvantitative data14: Data der er formidlet i form af tal.  

• Kvalitative data15: Data der er formidlet i form af tekst.  

 

1.8 Teorivalg 
Undersøgelsesspørgsmål 1  

Undersøgelsesmetoderne i undersøgelsesspørgsmål 1 vælges for at få belyst, hvilket 

konkurrencemæssigt landskab, Nomeco skal forholde sig til når de skal ud og skabe vækst på det 

Nordeuropæiske marked.  

 

Til at undersøge ovenstående, benyttes der teori fra ”Salvatore´s Managerial Econmics” Del 4. 

Herunder teorien omkring konkurrenceintensiteten på det givne marked, samt de kendetegn som 

anvendes til at fastlægge konkurrenceformen på det udvalgte marked. Her kommer jeg blandet 

andet ind på Herfindal index16 (HI): Teori der benyttes til at vurdere, hvor meget konkurrence der er 

på et givent marked.  

Da denne teori er med til at få belyst, hvilke kendetegn det givne marked har. Herunder antal 

udbydere og fordeling i markedsandel. Teorien vil også bringe mig frem til at undersøge, hvilken 

form for varer der bliver handlet med i dette marked, for derigennem også at kunne underbygge 

valg af markedsform.  

PESTEL-analysen17 anvendes for at undersøge de forskelle forhold i virksomhedens omverden, der 

kan have indflydelse på strategiprocessen og fremhæve, hvor det er virksomhedens evne er til at 

skabe værdi.  Afslutningsvist på dette spørgsmål anvendes OT-Analyse18 til at vurdere de eksterne 

forhold for mulige trusler og muligheder i markedet.  

 

 

 

                                                
13 Den skinbarlige virkelighed – Side: 137 
14 Den skinbarlige virkelighed – Side: 136 
15 Den skinbarlige virkelighed – Side: 136 
16 Managerial Economics – Side: 415 
17 Materialesamling til afgangsprojekt HD MM Forår 2018 – Side: 220 
18 Strategic Market Management – Side: 109 
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Undersøgelsesspørgsmål 2  

Undersøgelsesspørgsmål 2 begynder med analysen af de interne forhold hos Nomeco, hvor jeg 

anvender Michael Porters værdikæde (Porter, 1985) for at klarlægge betydningen af de strategiske 

tiltal, som Nomeco skal vælge ud fra værdikæden. Porters værdikæde består af 2 overordnet 

aktiviteter, nemlig primær og sekundær aktiviteter som tilsammen består af ni forskellige 

værdiaktiviteter. Disse aktiviteter analyseres for at fremhæve, hvilke aktiviteter der er mest 

værdifulde for Nomeco. 

 

Ved at se på virksomhedens kompetencer, skal dette være med til at skabe et fundament for en 

konkurrencedygtig strategi. I forbindelse med at fastlægge og arbejde med teorien vedr. 

Kernekompetencer, har jeg benyttet Prahalad og Hamel´s 3 betingelser for kernekompetencer.  

Efterfølgende vil jeg se nærmere på konkurrencesituationen. Og for at belyse 

konkurrencesituationen for Nomeco på det Danske og Nordeuropæiske marked, anvendes der 

Michael Portes ”Porters Five Forces” (Porter, 1979). De fire elementer udover 

konkurrencesituationen skal give et mere nuanceret billede af konkurrencesituationens karakter. 

Afslutningsvist på dette spørgsmål anvendes VRIN modellen som sætter fokus på, hvordan Nomeco 

kan benytte sine ressourcer og kompetencer på bedst mulige måde for at opnå vedvarende 

konkurrencemæssige fordele.  

 

Undersøgelsesspørgsmål 3 

For at få besvaret undersøgelsesspørgsmål 3, har jeg valgt at anvende et handelsbudget som 

beskriver, hvilke økonomiske forventninger der stilles til Nomeco efter investeringen på 600 

millioner DKK fra Phoenix Group. Det undersøges, hvilken vækst der skal skabes i forhold til 

investeringen og investeringens afskrivningsperiode. Årsagen til dette, er for at belyse udviklingen 

over tid, og sammenholde opgavens sekundære og primære data på den måde.  

 

Undersøgelsesspørgsmål 4 

For at kunne besvare undersøgelsesspørgsmål 4, anvendes der ikke noget teori eller modeller, men 

blot den sunde fornuft og med udgangspunkt i den viden opgaven har bidraget med.  
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1.9 Afgrænsning 
I forbindelse med min undersøgelse har jeg valgt, kun at have fokus på det danske marked, hvor 

konkurrenter måles i forhold til, hvilke services der kan sammenlignes. Det betyder, at alle 

udenlandske virksomheder som tilbyder samme services som f.eks. Nomeco tilbyder ikke vil være 

en del af opgaven. Jeg er i den forbindelse klar over, at der ses bort fra et helt konkurrentsegment, 

men da der alene ønskes at have fokus på konsekvenserne m.m. ved at Nomeco tager deres nye 

lager i brug, vil det være grundlaget for opgaven. Undersøgelsen vil kun omfatte 

virksomheder/konkurrenter som servicere følgende Nordiske markeder: Danmark, Sverige, Norge 

og Finland. Årsagen til dette valg, er udelukkende fordi der vurderes at være nok værdi i at kun 

undersøge de virksomheder som er placeret i Danmark samt, servicere det Nordiske marked som 

Nomeco også servicere i dag. 

 

Undersøgelsen vil tage udgangspunkt i at belyse det primære marked for outsourcing af lagerhotel 

og distribution af medicin. Herunder de fremtidige konkurrenter som virksomhedens ledelse har 

ambition om at udkonkurrere og eller tage markedsandele fra.  

Opgaven har kun fokus på de virksomheder som kan tilbyde lagerhotel inklusiv at besidde en § 39 

tilladelse.  

Følgende virksomheder og herunder udbydere som ikke indgår i undersøgelsen: 

• Danske Apoteker  

• Distributionsvirksomheder og lagervirksomheder uden en §39 tilladelse.  

• Danske Grossister 

 

I den forbindelse udelukkes der en del aktører som kan have en indirekte forbindelse med disse 

services Nomeco håndtere, men det vurderes at disse ovenstående led/virksomheder i førsteomgang 

ikke er relevante for Nomecos ledelse.  

 

Da det kan være en kompleks branche at få et overblik over, derfor har jeg valgt at udarbejde et 

visuelt overblik, for hvilke områder opgaven omfatter og ikke gør.  
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Figur: 1 

 
Kilde: Jakob Schultz 

 

1.10 Opbygning af rapport 
Opbygningen af rapporten som følgende. 

• Indledningsvis præsenteres virksomheden og problemstillingen, sammen med 

problemformuleringen. Derefter gives et overblik over min rolle i forhold til virksomheden 

Nomeco, begrebsdefinitioner, teorivalg og afgræsning i forhold undersøgelsen.  

 

• Dernæst beskrives indsamlingen og analysen af den sekundøre data. Herefter beskrives den 

primære data fra Jesper Lotz, Commercial Director fra Nomeco.  

 

• Ud fra besvarelserne fra min kontaktperson i Nomeco, samt de sekundære data der 

indsamles i den forbindelse med analyserne, vil jeg fremsætte 4 analyser, og 

delkonklusioner til disse. Det er i denne forbindelse at den udvalgte teori vil blive inddraget, 

som værende en del af arbejde med den indsamlede primære og sekundøre data.  

 

• Ud fra resultaterne og delkonklusionerne i analyserne i afsnit 5.1.21. Vil jeg ved hjælp af 

Porters Generiske Strategier fastlægge den konkurrencestrategi som virksomheden skal 

benytte, samt fremsætte begrundelsen hertil.  
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• Ud fra fastlæggelse af konkurrencestrategi, besvares det opstillede spørgsmål i 

problemformuleringen. Hvilket giver mulighed for at komme med min konklusion.  

 

• Ud fra ovenstående og inden selve konklusionen, vil jeg komme med en vurdering af, hvilke 

kort og langsigtede konsekvenser det nye lager kan få for Nomeco.  

 

• Konklusion. 

 

• Perspektivering. Hvilke veje kunne jeg have gået? Alternative undersøgelseselementer der 

kunne have givet en anden form for indsigt, samt anden teorier der kunne være inddraget.  

 

• Bilag som indgår som en del af besvarelsen af det overordnede spørgsmål, vil være vedlagt 

og fremgå af indholdsfortegnelse og henvisninger i forbindelse med det relevante afsnit.  

 

2 Nomeco yderligere introduktion 
Overordnet bygger Nomecos samarbejde på et værdiskabende partnerskab med apoteker og 

lægemiddelindustrien, et partnerskab baseret på tryghed, høj etik og tillid. Nomeco udvikler sig i en 

tæt kontakt med marked og myndigheder, og udviklingen sker på et solidt fundament af viden og 

værdier.19 

Rent fysisk har Nomeco 7 lagerbygninger, der er 4 lagerbygning placeret i Aalborg, Aarhus, 

Odense og København som alle tilhøre Grossisten. De sidste 3 eksisterende lagerbygninger er for 

denne opgave er fordelt ud med placering i Købehavn, Brøndby og Køge og tilhøre alle HCL. (Det 

eksisterende lager i Køge er et ældre lager som fra flyttes, når man flytter ind i det nye lager i Køge)  

 

Kapaciteten for de tre lagerbygninger som, tilhøre Nomeco, er totalt på 38.300 paller. Hvor 

fordelingen er således: 

 Ambient paller Narco paller  Fryse paller 

København: 5.000  850  1.600 

Brøndby: 14.000  350  0 

Køge: 16.500  0  0 

                                                
19 https://www.nomeco.dk/da/om-nomeco 
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Ambient: Betyder 15-20 grader +/- 3 grader 

Narko: Betyder 15-20 grader +/- 3 grader 

Frys: Betyder 5 grader +/- 3 grader 

 

Nomeco blev i år 2000 opkøbt af en tysk koncern Phoenix Group, som er en af Europas største 

lægemiddelgrossister, med tilstedeværelse i 27 europæiske lande og er markedsledende i 10 af de 

europæiske lande. Phoenix Groups vigtigste forretningsområder er apoteksdrift, grossistvirksomhed 

og Nomeco HCL. I Phoenix Group har man ca. 29.000 ansatte, hvor de 800 arbejder for Nomeco i 

Danmark.20 

Det nye lager i Køge er Phoenix Groups største logistikinvestering til dato, og prisen lyder på 600 

millioner dkk. Lageret forventes årligt at håndtere lægemidler til en værdi af over 11 milliarder dkk. 

Når det køre med en kapacitet på 90%. Det mest markante ved byggeriet bliver det 30 meter høje og 

110 meter lange fuldautomatiske højlager, og dertil kommer en stor terminalbygning med bl.a. køl 

og varemodtagelse. Lageret er baseret på den nyeste teknologi og er fremtidssikret, bl.a. med den 

højeste kvalitet, fuld dokumentation, gennemsigtighed i hele forsyningskæden og den bedste mulige 

sikkerhed.21Yderligere bliver der plads til mere end 60.000 paller og rent fysisk kommer det nye 

lager til at fylde det der svare til 3 fodboldbaner.  

 

3 Indsamling af den sekundære data 

3.1 Formålet med indsamling af sekundære data er følgende.  

• Undersøge hvilke konkurrenter der findes på det konkurrenter definerede marked. 

• Undersøge den udvikling der har været igennem de seneste år på det danske og 

Nordeuropæiske marked. Herunder 2015, 2016 og 2017.  

• Undersøge tendenser og trends inden for denne branche. 

• Undersøge forholdene for de danske konkurrenter for derigennem at inddrage denne data i 

arbejdet med Portes Five Forces analysen.  

• Undersøge virksomheden dybere, for derigennem at kunne analysere værdikæde, samt det 

økonomiske forhold i forbindelse med den forestående ibrugtagelse af det nye lager til det 

                                                
20 https://www.nomeco.dk/da/international-organisation 
21 https://www.nomeco.dk/da/nomeco-bygger-kæmpelager-i-køge 
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danske og Nordeuropæiske marked. Samt danne grundlag for at kunne give ledelsen den 

bedst mulige konkurrencestrategi i den forbindelse.  

 

3.2 Indsamlingsmetode af sekundær data 
Via internettet forventes det at kunne bestemme markedsstørrelsen. Hvor mange konkurrenter er der 

til Nomeco i forbindelse med udvidelse af deres nye lager. Det forventes yderligere at kunne give 

det fornødne indblik i hvilke forhold der er væsentlige på det danske og Nordeuropæiske marked, 

og branchen generelt. Det antages at adgangen til data vedr. Nomeco egne værdikæder, samt 

historien bag virksomheden, økonomi, strategi og mediernes omtale af varsomheden er tilgængelig.  

Den sekundære data i forbindelse med information omkring det danske marked for distribution af 

medicin og lagerhus, forventes også at være tilgængeligt via litteratur fra eksempelvis 

apotekerforening og konkurrence og forbrugerstyrelsen  

 

3.3 Markedsstørrelse og konkurrenter  
Hvis markedet bliver defineret ud fra, hvilke virksomheder der er har § 39 tilladelse. Søgning på 

Lægemiddelstyrelsen viser ca. 65 potentielle konkurrenter. 22 

I forbindelse med udvælgelsen af de ”væsentligste konkurrenter til Nomeco” og vurdering af hvilke 

som Nomeco, skal have med i deres overvejelser omkring jagten på vækst i Danmark og 

Nordeuropa i forbindelse med deres nye lager i Køge.  

Kriterier for en ”væsentlig konkurrent” opstilles, for derigennem at kunne lave en mere målrettet 

søgning ud fra branchekendskab generelt.  

 

• Konkurrenten handler med services indenfor lagerhotel og distribution af medicin. 

• Konkurrenten er lokaliseret i Danmark. 

• Services som udgangspunkt kun målrettet virksomheder som producere lægemidler.  

• Servicegruppen: lagerhotel, kundeservice, varemodtagelse, pick & pack, distribution af 

medicin, retur håndtering af varer og finansielle services m.m.  

 

                                                
22 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/virksomhedstilladelse-og-
registrering/engrosforhandling-af-laegemidler/ 
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På baggrund af disse ovenstående kriterier er der identificeret 8 primære konkurrenter fra 

internettet, litteratur og vidensdeling fra interview person. Disse vil indgå som 

baggrundsinformation i forbindelse med undersøgelser og besvarelse af de relevante 

undersøgelsesspørgsmål.  

 

3.4 Forhold for udbud af lagerhotel og distribution af medicin i 

Danmark 
Via internettet og litteraturer er det undersøgt, hvilke forhold der påvirker den danske branche og de 

danske udbydere af lagerhotel og distribution af medicin.  

Disse oplysninger afdækker eksempelvis logistikforhold, kundernes adgang til services, 

lagerfaciliteter m.m.  

Informationer omkring ovenstående forhold og andre, vil indgå i opgavens Porter Five Forces 

analyse, værdikædeanalyse og i forbindelse med opgavens delkonklusioner, konklusion og den 

anbefaling der afslutningsvist skal præsenteres overfor ledelsen hos Nomeco.  

 

3.5 Validitet 
I forbindelse med at indhente den sekundære data som er blevet benyttet gennem opgavens 

analyser, har det været med en særlig kritisk tilgang, når data har været udvalgt og hvilke kilder i 

form af litteratur, artikler, virksomhedsdatabaser og øvrige statistiske databaser, der er benyttet.  

Litteraturen som har været inddraget i undersøgelserne er kendt fra CBS´s pensum, samt litteratur 

fra branchen og anderkendte konsulentvirksomheder. Artikler der indgår i undersøgelsen, og danner 

grundlaget for nogle af konklusionerne, er udvalgt ud fra, hvilken relation udgiveren har haft til 

branchen, samt udgivelsestidspunktet for netop den data som er anvendt.  

 

3.6 Reliabilitet 
I processen for valg af sekundær data som skulle indgå i opgaven, er der på grundlag af validiteten 

og herunder at være kritiske i forhold til kvaliteten i den data. Det giver et grundlag for at lave 

analyser, beregninger og konklusioner som kommer så tæt på det virkelige billede fra den fysiske 

verden som muligt.  

 

Der skal i den forbindelse nævens at der i vurderingen af kilder, er indgået en naturlig forståelse for 

at virksomhedens budskab fra eksempelvis deres hjemmeside, uden tvivl er et redskab som denne 
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benytter til at markedsføre sig selv, overfor investorer og kunder. I den forbindelse har der været 

sammenholdt data og informationer med øvrige kilder og litteratur som i mindre grad har haft en 

”skjult” agenda.  

 

På baggrund af de opstillede undersøgelsesspørgsmål er der valgt teorier, som sætter rammerne for 

den overordnede problemformulering. Derfor er der ikke baggrund til at betvivle om disse giver 

korrekte resultater til inddragelse i undersøgelsen.  

 

4 Indsamling af den primær data 

4.1 Interview med kontaktperson 
Som en del af forberedelsen til at interviewe min kontaktperson hos Nomeco, har følgende været 

taget i betragtning.  

Under spørgeteknikker, berøres struktureringsgraden som siger i, hvilken grad af styring af 

spørgesituationen, som en interviewer eller et spørgeskema udøver. Den fortæller altså i hvor høj 

grad emnerne for spørgesituationen er fastlagt på forhånd eller afhængig af situationen. Også 

rækkefølgen af emner og spørgsmål afspejler struktureringsgraden. Standardiseringen berøres også 

her, da det fortæller om, hvorvidt der er åbne svarmuligheder.23  

 

Ovenstående giver anledning til at se nærmere på det personlige interview.  

Der findes forskellige former for personlige interviews, informant interview eller det åbne delviste 

strukturerede interview.24 Der anvendes her det delvist strukturerede interview da, der er en vis 

teoretisk og praktisk viden om de fænomener, der ønskes at undersøges, men som alligevel er 

interesseret eller åben over for nye synsvinkler og informationer, som den interviewede kan komme 

ind på. Som regel vil der være en række forhold, man ønsker at få belyst. Det er derfor normalt at 

udarbejde en spørge eller interviewguide, der er bygget op omring stikordsmæssige emner, der skal 

belyses.  

Der har været afholdt møde med Jesper Lotz, Commercial Director, Nomeco d. 10. April 2018.  

Baggrunden for mødet var at få besvaret et par oplagte spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af 

projektet og som samtidigt skulle understøtte udsagn og vinklen på opgaven.  

                                                
23 Ib Andersen, den skinbarlige virkelighed, 5. Udgave – Side: 138 
24 Ib Andersen, den skinbare lige virkelighed, 5. Udgave – Side: 152 
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Derudover var formålet at få bekræftet, om opgaven var på rette ”vej” ang. 

virksomhedsanalyse/budget m.m. Dog er det med et vist forbehold, da branchen er præget af stor 

konkurrence, derfor kunne kontaktpersonen selvfølgelig ikke gå mere i detaljerne om, hvor korrekt 

eller præcist det udarbejdet budget var og kunne kun retningsgivende bekræfte den anvendte vinkel.  

 

Samtalen med Jesper Lotz, tog udgangspunkt i 6 spørgsmål og et handelsbudget. Der blev drøftet 

virksomhedsstrategien som opgavens analyse fremhæver. Handelsbudgettet kunne han dog ikke 

direkte udtale sig omkring, blot at det så fornuftigt ud.  

 

4.2 Validitet 
Overordnet har alt data fra kontaktpersonen hos Nomeco været relevant og med stor gyldighed, da 

det har været grundlagt for at skabe et mere værdifuldt billede af Nomeco som virksomhed i hele 

opgaven. Yderligere har det skabt baggrundsviden for nogle af mine analyser i rapporten og har 

været med til at skabe et dybere fundament for de analyser som har været bygget op omkring den 

primære data.  

 

At alt den primær data bygger på en enkelt persons viden, kan selvfølgelig ikke gå ubemærket hen, 

og stille derfor mig i en mere kritisk vinkel, når der forholdes til den primære data. Derfor skal de 

uden tvivl fremhæves, at den vinkel kontaktpersonen har valgt at belyse, har direkte indflydelse på 

resultaterne i opgaven. De optimale forhold ville have været, hvis flere fra samme virksomhed 

kunne bidrage med data og viden eller udtagelser fra en brancheorganisation. Dog skal det tilføjes, 

at havde der ikke være denne kilde, kunne resultaterne ses som et spinket fundament for opgaven.  

 

4.3 Reliabilitet 
Den valgt metode for at indhente primært data, hænger i meget tæt tråd med den kilde der har været 

anvendt hos Nomeco. Det er anvendt for at underbygge i så høj grad som muligt en sikker og præcis 

data. Da det efterfølgende er lykkes, at få en aftale på plads med Nomeco, som har medført, at alt 

data der vedrører virksomhedsstrategi, er mere præcis og dataen er mere valid, da der blev afgivet 

uddybende svar og forklaringer på de valgt spørgsmål. Yderlige emner vedrørende virksomhedens 

strategier blev drøftet med kontaktpersonen, men derimod alt, hvad der vedrørende økonomien er 

der en større usikkerhed omkring, dog ikke ensbetydende med at den feedback kontaktpersonen 

ikke afgav var brugbar, men behovet for at antage har være betydelige større.  
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5 Analyse og delkonklusion af undersøgelsesspørgsmål 

5.1 Analyse 1 
Hvordan har markedet af distribution af medicin udviklet sig over de seneste 3 

år? 

Formålet med analyse 1 er at give Nomeco det bedste mulige indblik i, hvordan den 

konkurrencemæssige situation har udviklet sig i perioden 2015 til og med 2017.  

Samt med udgangspunkt i 2016-17 at vurdere trends og tendenser i markedet for lageropbevaring af 

medicin og distribution i Danmark og Nordeuropa.  

 

Til dette formål benyttes der teori fra Salvatore´s Managerial Economics25. Del 4 herunder teori 

omkring konkurrenceintensiteten på det givne marked, samt de kendetegn som der benyttes til at 

fastlægges den konkurrenceform der er på det udvalgte marked. Yderligere anvendes PESTEL-

analysen for at undersøge de forskellige forhold i virksomhedens omverden, der kan have 

indflydelse på strategiprocessen og fremhæve, virksomhedens evne til at skabe værdi.  Til sidst 

anvendes OT-Analyse til at vurdere de eksterne forhold for eventuelle trusler og muligheder i 

markedet.  

 

Analysen skal være med til at give det bedst mulige ledelsesanbefaling, i forbindelse med, at 

Nomeco tager deres nye lager i brug og i søgen på at øge den nuværende markedsandel i den 

forbindelse.  

 

Geografisk tager undersøgelsen udgangspunkt i Danmark og de aktører som udbyder tilsvarende 

services indenfor lageropbevaring og distribution af medicin til producenter af lægemidler eller 

virksomheder med behov for tilsvarende services.  

Udbydere som denne undersøgelse vil inddrage, er de aktører som Nomeco har til hensigt at 

udkonkurrere eller tage væsentlige markedsandele fra. Hjemfør kriterierne nævnt i afgrænsningen, 

resulterer det i 8 antal konkurrenter som vil indgå i undersøgelsen.  

 

 

 

                                                
25 Managerial Economics – Side: 415 
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5.1.1 Services 
De services som danner grundlag for udvælgelsen af de primære konkurrenter, er services som 

udgangspunkt er sammenlignelige med hinanden, services der betegnes som kerneydelser i denne 

branche som, lagerfaciliteter og distribution af varerne. Dog vil opgaven også i et begrænset 

omfang se nærmere på de forskellige services som differentiere de forskellige udbydere fra 

hinanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der henvises i øvrigt til afgræsningen i forbindelse med dette emne. 

 

Overordnet set befinder vi os på et homogent marked, hvor services som lagerhus og distribution af 

varer opfattes som ens, men visse virksomheder tilbyder mere og mere skræddersyet løsninger, som 

gør, at vi bevæger os mere over til et heterogent marked, hvor det er kendetegnet at kunderne har 

præferencer for forskellige services. 26 

                                                
26 Materialesamling til afgangsprojektet HD MM Forår 2018 – Side: 53 

Gods modtagelse: 
• Kontrol af varemodtagelsen 
• Kontrol af leveringsdokumenter 
• Priotering af haste ordre 
• Import kontrol 
• Temperatur aflæsning af logger 

Lagerhotel: 
• Valideret GDP 
• Forskellige opbevaringsforhold 

o Alm. forhold 
o Narko forhold 
o Køl og frys forhold 

• Lager optælling 
• Kontrol af batch 

 
Pick & Pack: 

• Plukker og pakker ordre 
• Dobbeltkontrol af alle ordre 
• FEFO (First Expire First Out) 

Afskibning: 
• Dag til dag levering 
• Levering med temperature 

kontrollerede forhold 
• Konsoliderede afsendelser 

Returvare: 
• Modtagelse af returvare 
• Kontrol af udløbsdato 

 

Finacielle Services: 
• Fakturering af kundens kunder 
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5.1.2 Markedet 
I princippet vil virksomheden Nomeco være i konkurrence med virksomheder som tilbyder 

lagerfaciliteter, distribution og samtidigt besidder en §39 tilladelse fra lægemiddelstyrelsen. 

(Der henvises til afsnit Begrebsdefinition på side 5 for nærmere beskrivelse af §39)  

Da Nomeco som alle andre strategiske servicepartner overfor lægemiddelindustrien, konkurrerer 

om kundernes tillid og samarbejde, vil undersøgelsen tage udgangspunkt i den snævre konkurrence, 

hvor de primære konkurrenter har mere eller mindre substituerende services.  

Markedets omsætning for år 2016, er opgjort til 21,5 mia. 27 

 
Figur: 2 

 
Kilde: www.medstat.dk 

 

Sundhedsområdet og markedet for medicin berører de fleste danskere direkte. F.eks. Købte mere 

end 4 mio. danskere i 2015 medicin på recept på apoteket,28 mens knap 2,7 mio. blev behandlet på 

et sygehus i 2014.29 Både forbrugerne og samfundet har store udgifter til medicin. I alt 21,5 mia. 

DDK. (2014), hvilket svarer til godt 1 pct. Af Danmarks samlede BNP.30  

 

Markedet for medicin er et område, der har stor økonomisk og samfundsmæssig betydning. Derfor 

er området underlagt en omfattende offentlig regulering i alle omstætningsled. Regulering skal 

                                                
27 https://www.apotekerforeningen.dk/-/media/apotekerforeningen/laegemidler-i-dk-2016.pdf 
28 Sundhedsdatastyrelsen, www.medstat.dk Antal personer med personhenførbart salg 
(receptpligtig medicin) for primærsektoren, alle lægemidler 2015. 
29 Statens Serum Institut, Udvalgt nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014, 
September 2015, tabel 2.  
30 Sundhedsstyrelsen, www.medstat.dk, Omsætning I primærsektoren og sygehussektoren inkl. 
moms og evt. receptgebyrer med før fradrag af evt. tilskud; Danmarks Statistik, BNP i 2014.  
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understøtte en række samfundsmæssige hensyn, herunder sundhedspolitiske hensyn om forsyning 

sikkerhed, kvalitet og gennemsigtighed. Derudover styringen af de offentlige udgifter til 

medicintilskud og sygehusmedicin samt synonym til at sikre en høj forbrugervelfærd. De 

sundhedspolitiske formål med reguleringen er bl.a. at sikre, at borgerne altid har adgang til medicin 

af høj kvalitet til forholdsvis lave priser (forsyningssikkerhed og kvalitet), adgang til objektive og 

fyldestgørende information om medicin (gennemsigtighed) samt beskyttelse mod vildledende og 

anden ulovlig markedsføring af medicin. 31 Nedenfor ses et visuelt overblik over det danske marked 

for distribution af medicin.  

 
Figur: 3 

 
Kilde: www.kfst.dk 

 

Omsætningsled på markedet af medicin, består overordnet af fire omsætningsled: leverandører, Pre-

wholesale, engrosforhandlere og detailled.  

 

Figur: 4 

Kilde: Jakob Schultz 

 

 

 

                                                
31 https://www.kfst.dk/media/2738/analyse-konkurrence-om-distribution-af-medicin.pdf 

Leverandører à Pre-Wholesale à Engrosleddet à Detailled à Forbrugere 
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• For det første er det leverandørerne, som udvikler, producere og leverer medicin.  

• For det andet led, som kan være et led leverandører selv ønsker at stå for, eller at outsource 

til virksomheder som f.eks. Nomeco er leddet pre-wholesale.  

Det primære formål her er at opbevare medicin for leverandører, som forsat ejer deres 

medicin og hvor f.eks. Nomeco kun reager på vegne af leverandøren.  

• For det tredje led er der engros forhandlerne, som distribuerer medicin fra leverandør eller 

pre-wholesale til henholdsvis apoteker og sygehuseapotker. Som et led i distributionen af 

medicin tilbyder engrosforhandlerne en række serviceydelser, f.eks. Levering af medicin, 

returnering af varer på vegne af leverandører, varebestilling, lagerstyring m.v. Apotekernes 

og sygehusenes indløb var på hhv. 8 og 7,2 mia. DDK i 2014.32 Hvilket inkluderer 

omkostninger til distribution. 33 

• For det fjerde led er der medicinmarkedets ”detailled” som primært består af to salgskanaler:  

De 234 apoteker og dertilhørende 158 filialer m.v. og de otte sygehusapoteker. Derudover 

må andre detailhandlere som f.eks. dagligvarebutikker også sælge liberaliserede lægemidler 

(ikke receptpligtigt medicin) De står dog med 450 min. DDK i 2014 for en begrænset del af 

slaget.34 I detailleddet ”sælges” der årligt medicin for 21,4 mia. DDK (2014) fordelt på 11,8 

mia. DDK i primærsektoren (primært private apoteker) og 9,6 mia. DDK i 

sygehussektoren.35  

 

5.1.3 Markedsandele 
Det udvalgte marked for lagerhotel og distribution af medicin, er som tidligere nævnt opgjort til 

21,5 mia. dkk.  

Markedsandelen er i forbindelse med denne opgave, et mål for hvor meget af den samlede 

omsætning, en enkelte aktør på markedet står for.  

I forbindelse med denne undersøgelse er de 100% = 21,5 mia. dkk.  

Svarende til aktørernes samlede omsætning i år 2016.  

                                                
32 Amgros har oplyst omsætningen på sygehusapotekerne I 2015 lå på 7,5 mia. DDK.  
33 Sundhedsdatastyrelsen, samlet salg af lægemidler i Danmark, 2010-2014, marts 2016, tabel1. 
34 Sundhedsdatastyrelsen, samlet salg af lægemidler i Danmark, 2010-2014, marts 2016, tabel1.  
35 Sundhedsdatastyrelsen, www.medstat.dk; omsætningen for hhv. Primærsektoren og 
sygehusene. Omsætningen er for begge sektorer opgjort inkl. Moms, men kan ellers ikke direkte 
sammenlignes. Eksklusiv moms udgjorde de samlede udgifter til sygehusmedicin 7,7, mia. DDK. i 
2014. 
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Figuren nedenfor giver et visuelt overblik over fordelingen, at markedsandel af procent pr. aktør på 

markedet i år 2016.  

 
Figur: 5 

Kilde: Jakob Schultz 

 

5.1.4 Aktørerne 
For at give et bedre overblik over de udvalgte aktører i markedet. Opdeles disse i følgende 

segmenter efter markedsandele og ”rolle” i konkurrencestrukturen. Markedsleder, 

markedsudfordrer, markedsfølgere og markedsnicheren. 36 

 

Markedslederen i dette marked er Nomeco, med en markedsandel på 32,22% og en årlig omsætning 

for 2016/17 på 6,4 mia. dkk.  

Nomeco har de seneste år haft vækst både i omsætning i og markedsmæssigt i forhold til 

konkurrenter. 37 

 

Markedsudfordreren Movianto med en markedsandel på 24,10% og med en årlig omsætning for 

2016 på 1,7 mia. dkk. (Omsætningen er antaget, da det ikke oplyses via deres årsrapport)  

Movianto er en seriøs udfordrer til markedslederen ikke alene målt ud fra omsætning, men 

Movianto er også rent servicemæssigt den konkurrent der bedst kan sammenlignes med Nomeco. 

                                                
36 CBS Learn: https://learn.cbs.dk/mod/folder/view.php?id=5570 
37 Nomecos årsrapport for 2016 – Side: 9 
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Set på de services begge virksomheder tilbyder til industrien. Rent geografisk har Movianto 

hovedkontor i Greve og beskæftiger ca. 300 ansatte i Danmark. Movianto er en stor amerikansk 

aktør indenfor sundhedslogistik og alene i Europa, beskæftiger Movianto 1.900 ansatte og har 20 

lagerfaciliteter fordelt ud i 11 lande. 38 

 

Markedsfølgerne er TMJ ”Tjellesen Max Jenne” med en markedsandel på 15,48% og en årlig 

omsætning for 2016 på 3,4 milliard dkk.39  

Derudover og skal det også nævnes at DSV Road som også inkludere lagerfaciliteter, havde i 2017 

en årlig omsætning på 1.201 millioner dkk.40 Med en markedsandel på 13,64%.  

 

Derudover består markedet af 4 aktører. Freja Transport & Logistics Holdning A/S med 7,13% af 

markedsandelen og en omsætning for 2017 på 2,4 mia. dkk.41 Både 2M og Biofarma har begge en 

samlet markedsandel på henholdsvis 5,43% og 1,40%.  Årsrapport for disse to har ikke været 

offentligt tilgængelig og det samme gør sig gældende for Tabs´n Caps med en markedsandel på 

0,60 %. Der gøres ikke mere for at få defineret ovenstående 3 virksomheders omsætninger, da de i 

denne størrelsesorden ikke vurderes at have påvirkning på opgavens resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 http://movianto.com/career/ 
39https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=79091812&soeg=tjellesen%
20Max%20Jenne&type=Alle 
40 http://www.dk.dsv.com/om-dsv/Presse/News/2018/Februar/aarsrapport-for-2017 
41 http://www.freja.com/assets/uploads/assets/uploads/resources/Annual_report_2016_DK.pdf 
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Visuelt overblik over konkurrencesituationen  
Figur: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Jakob Schultz 

 

5.1.5 Opsummering  
Undersøgelsen af markeder har resulteret i følgende: 

 

• Totalmarked med en årlig omsætning på 21,5 mia. dkk.  

• Differentieret services. 

• 8 udvalgte aktører Nomeco i første omgang skal forholde sig til, heriblandt Movianto som 

markedsudfordrer med en markedsandel på 21%.  

• De 4 største aktører står samlet for 88% af omsætningen i markedet.  

• Alle de 4 største aktører leverer et positivt driftsresultat i 2017.  

 

 

Markedsleder 
Nomeco 
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Movianto 

 

Følger 
2M 
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5.1.6 Markedsform 
For at fastligge, hvilken markedsform der er på det aktuelle marked for salg af lagerhotel og 

distribution af medicin, benyttes Herfindahl index (HI). Som måler koncentrationsgraden i en given 

industri. 42 

 

Udregningen ud fra tidligere undersøgte markedsandele, giver nedenstående index.  

HI = 32,222 + 24,102 + 15,482 + 13,642 + 7,132 + 5,432 + 1,402 + 0,602 = 2127,30  

 

Der er ikke nogen officielle grænser for, ved hvilken HI værdi, en given branche har monopolistisk 

eller oligopolistisk konkurrence.  

Nedenstående beskrivelse af markedsstruktur, beskriver sammenhængen mellem udbyder, 

præferencegrad, HI og markedsandel mellem de 4 største aktører i en given branche.43  

Pilen er placeret på 2127,30 som er Herfindahl indekset på det angivende marked.  

 
Figur: 7 

 
Kilde: Markedsstruktur (Materialesamling til afgangsprojekt HD MM) 

 

 

 

 

 

                                                
42 Managerial Economics – Side: 415 
43 CBS Learn – https://learn.cbs.dk/mod/folder/view.php?id=55780 
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5.1.7 Oligopol 
Undersøgelsen af markedsformen. Giver anledning til at konkludere at der er tale om et 

”Differentieret Oligopol”. 

Nedenstående er noteret kendetegn, der ligger til grund for at fastlægge denne markedsform.  

• Der er tale om få primære udbydere af de aktuelle services.44 

• HI mellem 2000 – 5000.45 

• Få dominerende udbydere. 

• Der sælges differentieret services. 

• Der er tale om et heterogent marked.  

 

5.1.8 Tendenser i branchen  
Til dette afsnit skal det fremhæves at den eneste kilde til nedenstående er opgavens kontaktperson, 

da det har været begrænset adgang til materiale omkring tendenser i branchen.  

 

Branchen for sundhedslogistik har en flere tendenser som præger salget af services indenfor 

lagerhotel og distribution af medicin. Den voksende og mere afgørende parametre er kvaliteten som 

kunden opnår ved at outsource deres behov for lagerhotel m.m. Det er en positiv tendens generelt 

for alle i branchen, da det i sidste ende kan bringe patiens sikkerhed i fare, hvis medicinen ikke 

håndteres eller opbevares korrekt. Kvaliteten kan ikke stå alene, da udvalget af forskellige services 

også begynder at få større betydning for kunden, da det netop giver kunden mulighed for at 

outsource flere opgaver som f.eks. administrative opgaver m.m. Det betyder en større fleksibilitet i 

forhold til have en masse mennesker ansat i administrationen m.m. Derfor er der en stor fokus på 

sikkerheden er også blevet et større område, som stilles større og større krav til. Det forventes at når 

Nomeco har 90% af lageret i Køge flydt med produkter, så udgør hele den samlet værdi produkter 

11 milliarner dkk. Sikkerhed dækker også over risikoen for et terrorangreb, oversvømmelse i 

forbindelse med skybrud, almindeligt tyveri eller indbrud. 46  

 

Det mest traditionelle afgørende parametre kommer vi dog ikke uden om, som kan afgøre for, 

hvilken samarbejdspartner kunden vælger, nemlig prisen. De nævnte punkter får større betydning 

                                                
44 Managerial Economics – Side: 373 
45 CBS Learn – https://learn.cbs.dk/mod/folder/view.php?id=55780 
46 Bilag nr. 2 
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og fokus fra kunden side, men prisen er i sidste ende en af de afgørende parametre, som bruges til at 

tage konkurrencen op med i forhold til de andre konkurrenter i markedet.  

 

Derudover er der en tendens, for hvordan kunden vælger at samarbejde med Nomeco. De fleste 

kunder som Nomeco i dag servicere, har produkter på hele det Nordiske marked. Det vil sige, at 

kunden har brug for en samarbejdspartner som Nomeco, kan stå for distribution af deres produkter 

til hele norden ud fra Danmark. Tendens er at, når først man har fået indgået et samarbejde med 

kunden, som f.eks. kun i begyndelsen omfatter services op det danske marked, så er 

sandsynligheden for at samarbejdet udvides til at omfatte de resterende lande i norden, betydelige 

større. Dog er det vigtigt at fremhæve, at der forsat foregår et udbud og tilbuds runde, hvor flere 

potentielle samarbejdspartner kommer i kundens søgelys, men som regel mødes enderne med 

kundens eksisterende samarbejdspartner.  

 

5.1.9 PESTEL 
PESTEL-analysen anvendes for at undersøge de forskellige forhold i virksomhedens omverden, der 

kan have indflydelse på strategiprocessen i virksomheden, derfor foregår analysen på markoniveau. 

Derudover hjælper analysen også med at klarlægge de forskellige forholds betydning overfor 

virksomheden. Det er vigtigt at analysen bliver holdt så åben som muligt, da der er mange faktorer, 

som kan have indflydelse på virksomhedens evne til at skabe værdi/vækst.  
Figur: 8 

 
Kilde: PESTEL-Analyse 
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Følgende emner undersøges: 

 

5.1.10 Politiske  
Overordnet set er de politiske forhold i Danmark meget stabile, da der er ikke den helt store forskel 

på, hvilket parti der står i spidsen for den politiske dagsorden. Derfor er der trygge rammer for at 

drive virksomhed i Danmark. Skattemæssigt, kan man dog sige, at der betales en langt højre skat, i 

forhold til mange andre lande i Europa eller nabolande. Politiske beslutninger kan dog ramme 

erhvervslivet hårdt, og på den måde have direkte indflydelse på virksomhedernes 

investeringsbeslutninger og påvirke vækst og beskæftigelse negativt. Staten er via skatter både 

direkte og indirekte afhængig af den vækst, der skabes i den private sektor. 47 

Det er derfor ikke ualmindeligt, at de største virksomheder i Danmark er aktive i debatten, i forhold 

til hvilke politik der kan være i spil indenfor forskellige områder som påvirker privat sektoren. Det 

danske arbejdsmarked er fra en politisk side stor interesse i at holde arbejdsstyrken fagligt opdateret 

og sikrer vejledning og jobtilbud til ledige. På dette område har der været en massiv økonomisk 

satsning fra både højre- og venstrefløjen siden 1970éren. Der har lige siden, været et fokus på 

beskæftigelsespolitik inden for både det private og offentlige institutioner.48 Uddannelserne i 

Danmark er gratis og derfor findes der også en høj procentandel som får en uddannelse, i 2017 

havde 71 pct. af de 25-årige gennemført en ungdomsuddannelse49 derfor antages der også, at i 

samme forbindelse har arbejdsmarkedet et fornuftigt marked at finde arbejdskraft i.  

 

5.1.11 Økonomiske 
Nye beregninger fra Danmarks Statistik viser, at bruttonationalproduktet (BNP) steg med 2 pct. i 

2016. Dermed var væksten i 2016 den højeste i 10 år. Stigingen på 3,6 mia. kr. svarer til 650 kr. per 

dansker. Dermed ligger væksten i Danmark pænt i forhold til vores nabolande og EU-landene. 

Siden 2010 har væksten i dansk økonomi samlet set været på niveau med EU-gennemsnittet, men 

væksten i Norge og Sverige har været højere og i Finland noget lavere. Investeringerne steg sidste 

år med 6 pct. Dermed er den sidste brik i opsvinget også på plads. Det betyder at Danmark har et 

sundt og bredt funderet opsving i dansk økonomi.  

                                                
47 https://unipress.dk/media/14536/87-7934-860-2_de_som_meget_har.pdf 
48 http://www.detdanskearbejdsmarked.dk/den-danske-model/det-fleksible-arbejdsmarked/aktiv-
arbejdsmarkedspolitik/ 
49 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/uddannelse-og-viden/befolkningens-uddannelsesstatus 
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Selvom væksten i dansk økonomi er den bedste i 10 år, er den stadig ikke på højde med årene op til 

finanskrisen, hvor økonomien bl.a. voksede med 3,9 pct. i 2006. I 2009 faldt Danmarks 

bruttonationaleprodukt med -4,9 pct. 50   

Lønniveauet i Danmark for 2017 viser en lønstigning på 3,7 % for privatansatte, mens de offentligt 

ansatte var steget med 2,9 %. Begge stigninger er pæne reallønsfremgang, da inflationen i samme 

perionde har været 1,6%.51 

 

5.1.12 Sociokulturelle 
Der er forsat en højt uddannelsesniveau i Danmark. 61 pct. af de unge, der afsluttede 9. Klasse i 

2015, forventes at få en videregående uddannelse. Danmark har et højt uddannelsesniveau. Nu 

handler det om at styrke læringen og ruste de studerende til fremtidens arbejdsmarked. De seneste 

år har andelen af unge, der forventes at få en videregående uddannelse, ligget på et stabilt højt 

niveau på over 60 pct. Beregningerne viser samtidigt, at alle landerts regioner ligger på et højt 

niveau. Det tegner godt for fremtiden, at så mange unge forventes at få en videregående uddannelse, 

men det er vigtigt, at der også er fokus på uddannelsernes kvalitet. Så de unge bliver så attraktive og 

relevante for arbejdsmarkedet som muligt52  

Arbejdsmiljøet vurderes overordnet at være gode i Danmark. Arbejdstilsynet har jævnligt kontrol af 

arbejdspladserne, hvor arbejdsmiljøet bliver kontrolleret. Dog er der en stigning i arbejdsulykker, 

stress tilfælde og mobning/seksuelt chikane. Det kan dog skyldes, at der er kommet mere fokus på 

disse områder og folk er blevet bedre til at indberette forskellige hændelser. 53   

 

5.1.13 Teknologiske 
Overordnet set, er der i Danmark stor fokus på forskningen inden for teknologiske udvikling.  

I forbindelse med opførelsen af det nye lager har det været stor fokus på sikkerhed og kvalitet ved 

ny teknologi, der opfylder alle relevante EU-krav til lægemiddelhåndtering. Det er netop 

teknologien som giver Nomeco muligheder for at undersøge, hvilke konkurrencemæssige fordele 

der kan komme i kølvandet indenfor, den nyeste teknologi af lagerfaciliteter. Dette gælder også 

                                                
50 https://finans.dk/okonomi/ECE10008396/danmarks-statistik-opjusterer-vaeksten-danmarks-
bnp-steg-paa-et-oejeblik-med-36-mia-kr-rettet/?ctxref=ext 
51 https://ida.dk/content/loenstatistik 
52 https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/fortsat-hojt-uddannelsesniveau-i-danmark 
53 https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/downloads/Fakta-om-Arbejdsmiljoe-og-Helbred-2016.pdf 
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følgende:  Hastigheden i at få produkterne ind på salgsbart lager, gennemsigtheden i varerenes 

håndtering på lageret, kvaliteten i håndteringen af produkterne, minimering risiko for fejl og 

brækage. Disse er blot et udpluk af de områder som kvalitetsmæssigt løfter sig med den nye 

teknologi i forhold til, hvordan håndteringen i dag udføres.  

 

5.1.14 Miljø 
I forbindelse med byggeret af det nye lager, har der været fokus på, hvordan Energiforbruget i 

virksomheden/lageret kunne mindskes. Derfor har det i hele byggeprocessen været fokuseret på 

energirigtige løsninger. Lageret og administrationen er blandet andet udelukkende belyst med LED, 

der er monteret solceller på administrationsbygningen, og overskudsvarmen fra kølerummet 

benyttes til opvarmning af lagerbygningen.54  

Der er stor fokus på, forstået således, at der er integreret bånd, helt inde fra plukstationer, hvor 

medarbejder står og pakker ordre, kan smide overskudende pap på et bånd, som automatisk 

transporteres videre udenfor til en presser, hvor det bliver presset sammen i en container, som bliver 

tømt efter behov. Hele processen sker uden mere eller mindre uden menneskelige ressourcer og 

minierne risikoen for spild/forurening. Hvilket giver virksomheden en overordnet positiv grøn 

profil.55  

 

5.1.15 Lovgivning 
Der er stor fokus på lovgivningen, derfor står Nomeco også for den højeste kvalitet indenfor 

sundhedslogistik.  

Lagerfaciliteter overholder gældende lovgivning og relevante GxP-standarder (Overordnet 

betragtning for god praksis af udførelsen af den aktuelle opgave)56 Det store fokus fra 

myndighederne betyder også at det i denne branche, er standard at et lager som opbevare medicin, 

får lageret inspiceres af Sundhedsstyrelsen og af kundernes kvalitetsafdelinger. Derudover er 

Nomeco ISO9001-certificeret og inspiceres også af Dansk Standard57.  

                                                
54 Se bilag nr. 3  
55 Se bilag nr. 4 
56 https://en.wikipedia.org/wiki/GxP 
57 https://www.nomeco.dk/da/lager 
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Derudover foregår alt arbejdet som Nomeco udfører i fuld overensstemmelse med God 

Distributions Praksis (GDP), der er beskrevet i den danske lovgivning. 58 

 

5.1.16 Opsummering 
Overordnet set er der ikke den store forskel på, hvilket politisk parti der har magten i Danmark. Det 

giver en høj stabilitet. Alle partier har fokus på beskæftigelse, og støtter derfor op, omkring mange 

forskellige tiltal til, at der er den nødvendige arbejdsstyrke i landet til både de private og offentlige 

virksomheder. En af ulemperne ved den politiske model, er den relative høje beskatning i lande, 

som i et eller andet omfang kan have indflydelsen på konkurrenceevne overfor for konkurrenterne 

på markedet. Dog er det aktuelt for alle virksomheder på der danske marked.  

Arbejdsstyrken i Danmark er veluddannet folk, som betyder at virksomheden storset kan få de 

nødvendige kandidater til virksomheden, uden at skulle søge mod udlandet, det giver en hvis fordel, 

da det så fra start er sprogmæssig og kulturmæssig forståelse og samfundsmæssigt. Det nye lager i 

Køge, har været opført med stor fokus på anvendelse af den nyeste teknologi, som sikre en høj 

effektivitet og sikkerhed i udførelsen af de forskellige arbejdsprocesser. Teknologien har også 

indirekte indflydelse på miljøet, hvor der anvendes LED belysning som sikre en lavere 

energianvendelse i forhold til andre energikilder og den overskydende varme/kulde anvendes 

ligeledes i administrationen eller på lageret, efter behov for at sikre mindst muligt spild.  

Samt diverse lovgivninger indenfor sundhedslogistik sikre et højt niveau af udførelsen af alle 

processer. Det skal bl.a. være med til at sikre, at Nomeco altid kan dokumenter, processen i forhold 

til selve lovgivningen overfor myndighederne og kunderne.  

 

5.1.17 OT-Analyse  
Som et led i afslutningen på UNS. 1. Anvendes en OT – analyse, hvor de eksterne forhold bliver 

undersøgt i forbindelse med eventuelle trusler og muligheder. 

 

5.1.18 Trusler 
Der er mange konkurrenter i markedet og derfor stor konkurrence i branchen, hvilket kan være en 

trusel. Når der skal indgås et samarbejde mellem en lægemiddelproducent og en Pre-wholesale, 

fungere det ofte sådan at producenten udføre det der kaldes ”en udbudsrunde” hvor producenten har 

                                                
58 https://www.nomeco.dk/da/kvalitet 
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defineret et helt klart ”regelsæt” for hvilke rammer, de ønsker et eller flere givende opgaver udført. 

De forskellige pre-wholesale virksomheder, skal efterfølgende komme med deres pris på opgavens 

omfang. Normalt er dette en proces man skal være inviteret til, da de allerede har defineret kunden 

som kyndige til at kunne løse deres opgave eller blot ønsker at indgå et potentielt samarbejde med. 

En anden trussel, er større ændringer i lovgivningen, som kan få meget store konsekvenser for pre-

wholesaleren, da de altid skal efterleve alle lovmæssige krav fra myndighederne. Derudover er de 

strenge krav fra lovgivningen med til at opretholde en vis standard for overhovedet at kunne blive 

betragtet som en potentil samarbejdspartner. At hele tiden at kunne være i stand til at leve op til det 

lovgivningsmæssige er en forudsæt for, at man f.eks. som Nomeco overhovedet kan begå sig i 

branchen. 

 

5.1.19 Muligheder  
Der er en større tendens for at virksomheder vælger at skabe værdi via automatisering, dvs. er 

muligheden der for ny teknologi med automatisering afskaffes manuelle procedure. Branchen skal 

som helhed kunne tilføje ekstra værdi overfor producenten og det sker mere og mere i forbindelse 

med automatisering og nye typer software som giver nye muligheder og større værdi for 

producenten. Det sker ud fra at viden omkring produkterne deles 24/7 og lagerbeholdning, 

indlevering og udleverings status m.m. giver producenten et langt større overblik over en del af 

værdikæden som er outsourcet.  

I disse dage sker der meget inden for nye måder for distribution f.eks. droner, solceller på lastbiler 

og avancerede it-systemer er nogle af de løsninger, som branchen tester for at finde løsninger på 

fremtiden distributions muligheder. Verden boblede fuldstændigt over, da nethandel-giganten 

Amazon i 2013 annoncerede, at de i fremtiden vil bruge droner til at flyve deres pakker ud til 

modtagerens dørtrin. Amazones mål er, at drone-teknologien en dag vil gøre det muligt at levere 

pakker til kunder i hele verden på mindre en halv time.59  Det giver jo inspiration til at tænke, hvad 

nu, hvis man kunne anvende droner i fremtiden til at leveres folks medicin, det kunne virkelig rykke 

noget på konkurrencefronten.   

 

 

 
 

                                                
59 http://scm.dk/ny-teknologi-vil-revolutionere-fremtidens-logistik 
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Figur: 9 
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Kilde: Jakob Schultz 

 

5.1.20 Konklusion på undersøgelsesspørgsmål 1  
På baggrund af de forudgående analyser af markedet for salg af lagerhotel og distribution af 

medicin i Danmark og til Nordeuropa, kan jeg ud fra ovenstående resultater fremsætte nedenstående 

punkter og delkonklusion.  

• Totalmarked med en årlig omsætning på 21,5 mia. dkk.  

• Markedsstruktur med et heterogent marked, hvor kunderne har en form for præferencer for 

de services der tilbydes.  

• Differentieret Oligopol, med få store udbydere på markedet, i dette tilfælde 4 aktører.  

• Alle de 4 største aktører leverede et positivt driftsresultat i 2017.  

 

5.1.21 Delkonklusion 
I forbindelse med analysen og til videre vurdering i forhold til den endelige konklusion, er det 

vigtigt at gøre det klart, hvilke særlige kendetegn der er ved den fastlagte konkurrenceform, som 

virksomheden skal være særlig opmærksomhed på.  

Da markedsformen er fastlagt som værende Differentieret Oligopol skal ledelsen i Nomeco være 

opmærksom på måden, hvor på den interne afhængighed og rivalisering i det konkurrencemæssige 

miljø præger markedet.  

Det er resultatet af, at der er forholdsvis få aktører, som deler 4/5 af den samlede omsætning, som 

anvist i delanalysen tidligere i undersøgelsen. Denne store interne afhængig kommer eksempelvis til 

udtryk, i forbindelse med prissætning, digitalisering og graden af differentiation indenfor services 

udvalget. Det typiske billede for en sådan markedsform er, at samtlige udbydere afventer og 

reagerer i forhold til deres tætteste konkurrenter i markedet.  

Dette gør at strategiske beslutninger indenfor netop denne markedsform, ofte bliver meget 

komplekse. Grundet en reaktion fra en aktør, kan have konsekvenser for de øvrige aktører i 



Afgangsprojekt HD (MM) Elev: Jakob Schultz CBS Forår 2018 
  DMAMO1015U.LA_F18 

 

41 

markedet. Denne intensitet forsager ofte, at alle vogter på hinandens beslutninger indenfor 

forskellige strategisk valg. Dette vil i mange tilfælde lede til hård konkurrence i markedet, når det 

kommer til ”jagten” for at få kundens opgaven. De aktuelle aktører kan benytte sig af forskellige 

faktorer, som f.eks. pris, kvalitet, automatisering og kundeservice m.m. som nogle af de vigtigste 

faktorer.  

Denne rivalisering og intense ”jagt” på markedsandele, gør at den enkelte aktør skal være godt 

forberedt, hvis denne skal kunne gøre en udslagsgivende rolle under denne markedsform.  
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5.2 Analyse 2 
Hvilke konkurrencemæssige fordele kan Nomeco anvende for at øge deres 

markedsandel på det Nordeuropæiske marked? 

 

5.2.1 Værdikædeanalyse 
Modellen fungerer som er værktøj, der både kan belyse virksomhedens styrker, og herunder de 

aktiviteter so skaber værdi for kunden, og som dermed giver virksomheden konkurrencemæssige 

fordele. Modellen kan også være et redskab som hjælper med at belyse de aktiviteter der ikke 

skaber værdi for hverken kunderne, eller for virksomheden.  

Virksomheden kan opnå fordele, hvis der findes kombinationer af værdiskabene aktiviteter, som er 

svære at kopiere for konkurrenterne. Det er vigtigt for alle organisationer, at have fokus på 

værdiskabelse. Hvorfor produktets værdi set fra kundens synspunkt er alfa omega i forhold til 

virksomhedens eksistensgrundlag.  

 
Kilde: 10 

 
Kilde: Michael Porters Værdikæde 

 

Ovenstående figur er Michael Portes værdikæde, som danner grundlag og visuelt overblik, inden 

nedenstående afsnit afgiver et indblik i Nomecos primære og sekundære aktiviteter.  
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5.2.1.1 Nomeco´s primære aktiviteter 
De aktiviteter som er direkte en del af det produkt eller den serviceydelse som en virksomhed 

producerer eller leverer til sine kunder kaldes primære aktiviteter.60 

 

5.2.1.2 Indgående og behandling af elektroniske ordre 
Langt størstedelen af alle ordre som Nomeco modtager foregår elektronisk i form af en 

filintegration mellem leverandørens it system og Nomecos software. I dagligdagen hos Nomeco er 

det også kaldt Electronic Data Interchange (EDI). Når ordren er modtaget, bliver der sendt en 

ordrebekræftelse til leverandøren. Efter en ordrebekræftelse er sendt til leverandøren er det ikke 

muligt at ændre ordren, da Nomeco begynder, at gøre varen klar med det samme til afsendelse. 

Produkterne sendes derefter ud løbende.61  

 

5.2.1.3 Pluk og Pak 
Efter ordren er modtaget og sendt videre til Nomecos lager, håndteres den i overensstemmelse med 

de retningslinjer, der er aftalt med leverandøren. På Nomecos centrallager håndteres alle produkter 

via et som elektroniske plukninger og pakkesystem  

 

Alle ordrer plukkes efter FEFO-princippet (First Expiry First Out), medmindre andet er aftalt 

mellem leverandøre. Alle varer håndteres og pakkes i overensstemmelse med GDP-standarder. Alle 

varer kontrolleres pr. batch. Det gælder også for leverancer, som forlader centrallageret. Endvidere 

foretages der dobbeltkontrol af alle leverancer fra centrallageret, hvilket sikrer et højt 

kvalitetsniveau i leverancerne til kunden.   

Leverancerne af køle- og frostvarer fra Nomecos centrallager kan leveres med temperaturloggere i 

fragtcontainerne. Temperaturloggerne opbevares koldt på lageret og pakkes sammen med 

lægemidlerne i fragtcontaineren. Loggerne kan aflæses direkte ved ankomsten hos kunden. Hvis der 

ikke er nogle bemærkninger, kan varerne herefter fremsendes direkte til salgbart lager hos 

kunderne.62  

 

 

                                                
60 Understanding Strategic Management – Side: 109 
61 https://www.nomeco.dk/da/pluk-og-pak 
62 https://www.nomeco.dk/da/pluk-og-pak 
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5.2.1.4 Forsendelse  
Nomeco tilbyder at koordinere og håndtere transporten til leverandørens kunder. På baggrund af 

vores transportmængde har Nomeco forhandlet transportaftaler, som giver Nomecos kunder adgang 

til attraktive transportpriser. I Nomecos tætte samarbejde med store transportvirksomheder har 

etableret kvalitetssikringsprogrammer for leverancer til det danske og nordiske marked. 

Kvalitetsprogrammet betyder bl.a., at transportselskabernes chauffører modtager oplæring, og at 

Nomeco foretager regelmæssige revisioner.  

 

Leveringen til danske grossister foregår ifølge planlagte og brugerdefinerede ordninger, for hver 

enkelt af de største grossistkunder. Nomeco har leveringsaftalt med alle de vigtigste danske 

detailgrossister. Leveringer til de største nordiske grossister foregår normalt i overensstemmelse 

med de faste, aftalte leveringsmønstre. Hast- og nødleverancer sker om nødvendigt med fly.  

Leverancer til andre grossister, f.eks. detail- og veterinærgrossister, tilpasses de større grossister.63  

 

5.2.1.5 Special Handling 
Et stigende antal lægemidler kræver specialhåndtering. Nomeco tilbyder også at håndtere produkter, 

der kræver et skræddersyet setup. Nomeco har stor erfaring med udvikling af fleksible løsninger, 

der er tilpasset det enkelt produkt og den enkelte leverandør, og som samtidig er i fuld 

overensstemmelse med GDP-standarden.  

 

Specialhåndtering er ofte påkrævet på grund af produkters karakteristika, lagerforhold eller den 

specifikke kliniske brug. Det kan eksempelvis være produkter som følgende: 

 

• Mod sjældne sygdomme, som sælges i meget små mængder (orphan drugs) 

• Med restriktioner for brug eller med specielle sikkerhedsrutiner 

• Der kræver særlige lager- eller distributionsforhold 

• Produkter med meget kort holdbarhed 

• Produkter der skal være tilgængelige for læger og patienter til akut brug – det vil sige inden 

for få timer 

• Der kræver specielle transportbetingelser eller særlige pakkematerialer 

                                                
63 https://www.nomeco.dk/da/forsendelse 
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Visse af disse produkter er underlagt strenge krav fra myndighederne om risikokontrol, og brugen 

af hver enkelt pakning skal dokumenteres. Dette sørger Nomeco for og garanteret sikkerhed og 

dokumentation på højt niveau.64  

 

5.2.1.6 Order to cash 
Som et naturligt element i medicinalindustrien outsourcing af logistikopgaver ønsker mange 

leverandører, at Nomeco varetager en række finansielle opgaver i relation til vareslaget. Oftest 

omfatter de finansielle services følgende opgaver: 

• Håndtering af debitorindbetalinger 

• Afregning af kundespecifikke rabatter 

• Håndtering og afregning af eksterne udlæg – f.eks. fragt 

• Internt/ekstern rapportering for såvel import som eksport 

• Varetagelse af narkoregnskab 

 

Som med de fleste af Nomeco ydelser tilpasses disse gerne de enkelte finansielle services til den 

enkelte producents ønsker og behov. Nomeco har en lang og bred erfaring på disse områder, og 

Nomeco kan anbefale velafprøvede og praktiske løsninger. 65 

 

5.2.1.7 Nomecos støtteaktiviteter 
Støtteaktiviteterne har til formål at integrere, og som navnet hentyder til at ”støtte” værdikædens 

hovedaktiviteter.  

Støtteaktiviteterne består af indkøb, teknologiudvikling, menneskelige ressourcer og firma 

infrastruktur.66  

 

 

 

 

 

                                                
64 https://www.nomeco.dk/da/special-handling 
65 https://www.nomeco.dk/da/økonomi-og-fakturering 
66 Understanding Strategic Management – Side: 110 
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5.2.1.8 Virksomhedens struktur 
I det forgange år omsatte Nomeco for 6,3 milliarder DKK (dog totalt set for hele Nomeco inklusiv 

Nomeco Grossist) og fik et driftsresultat på 81 millioner DKK.67 Virksomheden har et solidt 

økonomisk fundament, hvorfor den er i stand til at konkurrere om kunderne hurtigere end 

konkurrenter på markedet. Den ønskede vækst skal primært ske i Norden, hvor Nomecos 

nuværende klienter har deres marked for afsætning af deres produkter. Nomecos forretningsmodel 

har fokus på værdikæden, bortset fra distributionen, som de outsourcer. Dog antages det at Nomeco 

har fuld kontrol over alle aktiviteter i værdikæden og den bliver styret af dem. Hvilket betyder, at 

processerne kan optimeres hurtigt ved eventuelle ændringer på markedet, som sikker at 

virksomheden hurtig og effektivt kan rette sig ind efter markedet og dermed ikke spilde for meget 

ressourcer som f.eks. tid og penge.  

 

5.2.1.9 Menneskelige ressourcer 
Kompetente og motiverede medarbejdere er afgørende for at maksimere kundetilfredsheden, samt 

opnå det bedste team bag virksomheden og i sidste ende opnå succes i Nomeco.  

Derfor har Nomeco etableret en stærk, performance-baserede kultur, i hele organisationen. 

Forretningen er baseret på uddannede, dygtige og entusiastiske medarbejdere, med stor fokus på 

kunden som derved styrker Nomeco hverdag.  

Ledelsen bag Nomeco består af personer med erfaring indenfor medicinal og distributionsverden og 

har derigennem opnået en stærk ekspertise som i sidste ende kan sørge for at Nomeco forsætter 

deres vækst, som de har oplevet inden for de seneste år.68  

 

5.2.1.10 Teknologisk udvikling 
Teknologisk udvikling på markedet har en stor indflydelse på virksomheds værdikæde, alt fra 

produktionsudstyr, processer, lagerstyring og kunde kontakt osv. 

 

Nomeco har som tidligere nævnt, været på markedet i mange år, hvorfor der er blevet opbygget en 

stor knowhow indenfor lagerhotel og distribution af medicin m.m. Virksomhedens nye lager bliver 

understøttet af et velfungerende lagersystem som optimere samtlige aktiviteter, for at reducere 

                                                
67https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20678232&soeg=Nomeco&t
ype=Alle 
68 Se bilag nr. 1 
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omkostningerne. Det er lige fra varemodtagelsen, hvor robotter sørger for at paller bliver sendt 

videre ind på højlageret på transportbånd, for at igen bliver transporteret på sin lokation via en robot 

som automatisk definere en lokation til pallen. Yderligere arbejder Nomeco med et koncept som 

hedder ”Goods to person” som betyder at når der skal plukkes varer, bliver varen automatisk 

transporteret til pluk stationen, hvor en medarbejder står og udføre selve plukket. Efterfølgende 

sørger systemet sørger for at varerne ingen bliver kørt væk og retur til sin plads på lageret. Når 

ordren er pallet færdig, bliver alle færdigpakket kasser samlet i et område, hvor små robotter 

opbevare alle færdigpakket kasser, inden de bliver pakket helt færdig på en paller, som også sker 

automatisk. Sidst og ikke mindst bliver paller pakket med alle kasser, filmet med en omgang film, 

så der ikke er kasser der falder af, og transporteret ud til området, hvor Nomeco afsender alle paller 

der er færdig pakket.  

Følgende samarbejdspartnere har været valgt i forbindelse med opførelsen af det nye lager i Køge: 

 

• Totalentreprenør:   Max Bögl 

• Arkitekt:   AK83 Arkitekter A/S 

• Leverandør af tekniske løsninger: SSI SCHÄFER 

 

Alt foregår online og man kender altid beholdningen i realtime og ved hvor mange varer og hvor 

varerne befinder sig rent fysisk på lageret. Systemet anbefaler placering for at udføre opgaverne 

bedst muligt, samtidigt registreres der alle aktiviteter med henblik på afregning, dokumentation og 

optimering af processer. Det betyder i praktisk, at arbejder på lageret bliver udført af robotter, 

hvilket gør processen hurtigere, billigere og meget mere effektivt end, hvad fysiske medarbejder 

kunne gøre. Yderligere opnås der også en langt højere sikkerhed i undgå skader på produkter der i 

tilfælde kan være ekstrem bekostelige at ødelægge.  

 

5.2.1.11 Indkøbsfunktionen 
Selve indkøbsfunktionen defineres her i opgaven som Nomecos oprettelse af det nye lager. Selve 

lageret har stor afgørende betydning for Nomeco, hvilket i sidste ende bidrager til at skabe en værdi 

ude hos kunden. Et lager i denne her størrelse giver Nomeco mulighed for at holde omkostningerne 

nede pr. håndteret enhed pga. stordriftsfordele. Nomeco udnytter det der kaldes ”Economies of 
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Scale”69 Som betyder at desto større mængde af en vare der håndteres og leveres ud til kunder, jo 

lavere omkostninger pr. enhed. Det store lager har som sagt mulighed for stordriftsfordele og høj 

effektivitet i form af større operationer, intern logistik og anvendelse af ressourcer både 

menneskelige og driftsmæssige via robotter. Færre og større lagere i kombination med 

centraliserede indkøb og lagerfunktioner, resultere i maksimeret logistiske effektivitet og 

minimerede virksomhedernes udgifter.  

Nomeco har på nuværende tidspunkt tre lagere fordelt ud geografisk i København, Brøndby og 

Køge. Alle tre lagere har begrænset ressourcer via menneskelige arbejdskraft og i et spinkelt 

omfang udnyttelse af, hvad teknologien kan hjælpe med. Derudover har alle tre lagere også ramt 

deres maksimale kapacitet, efter udvidelse med 35% over de sidste 5 år.70  

Nomeco stræber efter at være den bedste i sin klasse, når det kommer til optimering af driften af 

deres lager, interne logistiksystemer og udvalget af de forskellige services de tilbyder deres klienter. 

Yderligere mener Nomeco at effektivt indkøb af distribution til det nordiske marked er endnu et 

punkt for at opnå succes. Alt i alt er ovenstående punkter årsag til at Nomeco kan tilbyde deres 

services til lavere prisniveau end konkurrenters og med en langt højere kvalitet.  

 

5.2.1.12 Nomecos kernekompetencer 
For at bestemme Nomecos kernekompetencer anvendes der ”Prahalad og Hamels 3 betingelser for 

kernekompetencer”71 som er defineret på følgende måde.  

For at kompetencen kan betegnes som en kernekompetence, skal denne opfylde nedenstående.  

• Skal give adgang til en bred vifte af markeder 

• Skal give et væsentligt bidrag til de af kunden oplevende fordele ved slutservicen 

• Skal være svært at efterligne for konkurrenterne 

 

For at bestemme hvilken (en eller flere) af ovenstående tre betingelser Nomecos kompetencer 

opfylder, analyseres deres ressourcer.  

Ressourcer er inputs, der sætter organisationen i stand til at udføre deres aktiviteter. Disse opdeles i 

to kategorier.  

• Materielle (fysiske, finansielle eller menneskelige ressourcer) 

                                                
69 Understanding Strategiv Management. Side: 278 
70 Se bilag nr. 1 
71 Understanding Strategic Management – Side: 130 



Afgangsprojekt HD (MM) Elev: Jakob Schultz CBS Forår 2018 
  DMAMO1015U.LA_F18 

 

49 

• Immaterielle (intellektuelle eller teknologiske rettigheder og omdømme) 

 

I forbindelse med Nomeco kan man fremhæve nogle af de mest betydningsfulde kompetencer som 

f.eks.  

Særlig fokus på omkostningsminimering 

For kunderne er omkostningsminimering en høj værdi, da effekten heraf har direkte indflydelse på 

den pris Nomeco kan tilbyde deres kunder for de forskellige services Nomeco håndter for dem, og 

dermed et stærkt incitament for kunden at vælge Nomeco som samarbejdspartner.  

 

5.2.1.13 Stordrifts fordel – Economies og Scale72 
Den form for omkostningsminimering som Nomeco vil benytte sig af, er relativ svære at imitere, da 

der kræver store investeringer og samt er godt opbyggende samarbejde med kunderne. For 

konkurrenter vil det tage lang tid og store finansielle midler for, at etablere en så velfungerende 

forsyningskæde på kort tid. Dog skal det tages med i betragtning, at det er konkurrenterne som 

økonomisk set er i position til at kunne igangsætteet sammenligneligt lager og ny teknologi og 

derved at udfordre Nomeco på deres position, men de lange relationer som Nomeco har til deres 

kunder og markedet vil alt andet lige give dem en konkurrence fordel.  

 

5.2.1.14 Stærkt organisatorisk 
Nomeco står stærkt organisatorisk, både hvad gælder økonomien og det teknologiske fremskridt, 

hvorfor de er i stand til at udnytte deres kernekompetencer og ressourcer på den mest effektive 

måde. Nomeco har en fuld integreret værdikæde, som giver virksomheden en unik kompetence i 

form af værdiskabelse og omkostningseffektivitet, hvorfor de kan lave en forretning ud af det, 

samtidige være i stand til at sælge deres services billigere end konkurrenterne.   

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Plant size & Economies of scale, Managerial Economics – Side: 329 
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5.2.2 Brancheanalyse, Porters Five Forces 
For der kan danne et overblik over det marked, som Nomeco befinder sig på, anvendes der til det 

formål Porter Five Forces som er beskrevet af Michael E. Porter.  

 

Formålet med analysen er at vurdere den samlede attraktivitet for Nomeco, ved at indtage det nye 

lager i Køge på markedet for lagerhotel og distribution af medicin m.m., samt være med til at 

belyse, hvilke faktorer / kræfter som virksomheden skal være særligt opmærksomme på. Så der i 

sidste ende kan gives den bedst mulige anbefaling i forhold til Nomecos evt. kommende 

konkurrencestrategi.  

 
Figur: 11 

 
Kilde: Michael Porters ”Poerts Five Forces” 

 

5.2.2.1 Konkurrenceintensiteten i branchen  
I dette afsnit vil det belyses, hvilke relevante emner der er for konkurrenceintensiteten i branchen 

for lagerhotel og distribution af medicin på det Danske og Nordiske marked.  
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Generelt er branchen for handel af serviceses indenfor lagerhotel og distribution af medicin m.m. 

under pres, grundet større konkurrence og lav omsætningsvækst.73 Det betyder, at der er lav 

mulighed for markedsekspansion og konkurrencen mellem de aktuelle udbydere er intensiv.74  

Konkurrenterne vil forsøge at vinde markedsandel på bekostning af de andre udbydere. Det er 

derfor særligt vigtigt, hvilke beslutninger den enkelte virksomhed træffer, eksempelvis i forbindelse 

med valg af salgskanaler og hvilke services de tilbyder. 

 
Figur: 12 

 
Kilde: www.medstat.dk 

 

Der blev i 2016 samlet set købt lægemidler for 21,5 milliarder kroner (inklusive moms). Det er stort 

set uændret i forhold til året før.75 Det antages derfor, at mængden af medicin som der bliver solgt 

er stabil og det samme for medicinalvirksomhederne der har deres produkter bl.a. i Danmark. Det er 

dog modsigende i forhold til hvad branchen oplever, da den i 2017 oplevede endnu en fremgang, 

som hovedsageligt kunne takkes Novo Nordisk.76 Det kan derfor ikke udelukkes at årsagen skal 

findes i den vækst Nono Nordisk har i USA og Kina, samt at tal ikke kan sammenlignes en til en.  

 

Den nye teknologi som det nye lager i Køge anvender, er en stærk medspiller til at, Nomeco rent 

prismæssigt formentligt kan tilbyde deres services til en lavere pris end konkurrenterne da Nomeco 

vil opleve en besparelse pr. enkelt enhed i forhold til de menneskelige ressourcer de anvender i dag. 

Yderligere kan det nye lager også give mulighed for at tilbyde services til kunder udenfor 

                                                
73 http://scm.dk/virksomheder-outsourcer-stadig-større-andel-af-logistik-og-transportarbejde 
74 https://www.apotekerforeningen.dk/-
/media/apotekerforeningen/analyseroekonomi/31052017_prisfald_paa_apotekerne.pdf 
75 https://www.apotekerforeningen.dk/-/media/apotekerforeningen/laegemidler-i-dk-
2016.pdf?la=da&hash=EEFCDA52FCA9F3F07D435C5122F941730B500A36 
76 https://finans.dk/erhverv/ECE10082304/brancheanalyse-medicinalindustrien-2017/ 
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eksisterende branche, men som stadigvæk har behov for en GDP opbevaring, dog uden det behøver 

at være afgørende for valget af potentielle kunder.  

Ved en evt. nedgang i markedet, står bl.a. Nomeco i en sværere situation end de eksisterende 

konkurrenter, da Nomeco alt andet lige er under et stort pres fra deres ejer Phoenix Group, som 

alene har stået for den store investering af deres nye lager. Med andre ord, så vil virksomheder med 

store faste omkostninger være mere sårbare overfor omsætningsnedgang i markedet eller branchen. 

Dette gælder også generelt i forhold til mindre udbydere, som har færre fastomkostninger eller som 

er aktive indenfor andre hovederhverv.  

Som tidligere nævnt tilhørere Nomecos services varegruppen differentierede produkter.  Hvilket 

kendetegnes ved at kunderne opfatter services værende forskellige og kan udvikle præferencer for 

udvalgte services og virksomheder. Dog er det ikke anderledes at virksomhederne i dag generelt set 

konstant er unders pres for at præstere overskub år efter år, derfor er prisen ofte udslagsgivende for 

hvor en kunde finder sin samarbejdspartner. 77 

 

5.2.2.2 Konkurrencekraften fra leverandører  
I denne aktuelle opgave vil leverandører blive defineret som leverandører der har leveret software, 

robotter, teknologi m.m. til det nye lager i Køge. Generelt om de leverandører der har været anvendt 

i forbindelse med det nye lager, er branchen domineret af store aktører som har en stor del af 

magten i forhold til tidligere, hvor var aktørne var mindre og i et større omfang nødt til at acceptere 

de betingelserne der blev stillet til en givende opgave. Dog er Nomeco med Phoenix Group i ryggen 

en større spiller i forhold til leverandørerne.  

Ofte i forbindelse med levering af opgaver indenfor software, robotter m.m. er det normalt at der 

bliver tegnet en eller anden form for service aftale, hvor leverandøren sørger for at der kommer 

veludannet medarbejdere og udføre service på de relevante maskiner m.m. I sådan en situation vil 

Nomeco være meget afhængig af de folk som udføre denne opgave, da der er ingen i Nomeco som 

sidder inde med en viden omkring denne opgave. Så i tilfælde af strække eller at leverandøren 

skulle gå konkurs, ville dette være en større trussel i denne her situation.  

Sidst men ikke mindst, så vil prisniveauet for hele opgaven fra leverandøren have direkte 

indflydelse på, hvor konkurrencedygtig Nomeco efterfølgende kan være.  

 

                                                
77 Interview med kontakt person 
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5.2.2.3 Konkurrencekraften fra kunderne 
Branchen er præget af hård konkurrence og som tidligere beskrevet, har kunderne i en hvis form for 

let adgang til at substituere service og udbydere, derfor vil Nomeco være meget afhængig af, at 

kunne præge kunderne i deres retning, netop bl.a. ved at tilbyde Nordeuropas lager med den nyeste 

teknologi og skræddersyet tilbud/services til en konkurrencedygtig pris til det nordiske marked. Når 

først Nomeco har fået en kunden ”indenfor” er det essentielt at Nomeco sørger for at komme med 

mange andre tilbud f.eks. omkring ompakning af deres produkter eller at Nomecos kundeservice 

kan håndtere opgaver for kunden m.m. På den måde for man opbygget et større tillidsforhold 

mellem kunden og Nomeco udover selve kerneydelsen.  

 

Kunderne er typiske medicinalvirksomheder fra hele verden som ønsker at have deres produkter 

præsenteret på det nordiske marked. Den typiske kunde er en større amerikansk 

lægemiddelproducent som har deres europæiske hovedkontor i Tyskland, men har et ønske om at 

have deres produkter på det Nordiske marked. Rent praktisk bliver langt største delen af alt medicin 

transporteret via vejnettet i Europa og derfor hvis man ser rent geografisk på det, så for at få 

medicinen op til de nordiske lande, kommer man ikke uden om Danmark som en optimal placering 

før medicinen skal sejles videre eller opdeles til de repræsentative lande. Kunder som ønsker at 

være på det nordiske marked har et langt større potentiale via Nomeco, da arbejdsopgaverne er 

langt større når der skal services flere lande, ofte har kunder som er på det nordske marked også 

flere produkter de skal have håndteret.  

Forud for indgåelse af en samarbejdsaftale foregår der en udbudsrunde mellem virksomhed også 

kaldet ”tender” som er inviteret til, at give deres tilbud på en opgave som medicinalproducenten har 

brug for at få løst. Det er meget normal i branchen og der er altid flere ”konkurrenter” om at byde 

på samme opgave. På den måde formår kunden også at udspille konkurrenter overfor hinanden og 

langt hen ad vejen, er den laveste pris for opgaven den som går kontrakten hjem i hus. Man kan sige 

med andre ord at kunden ”shopper” mellem de forskellige udbydere der er på markedet og på den 

måde ofte får den laveste pris, men om det også er den bedste måde at få den bedste kvalitet på, kan 

der stilles spørgsmålstegn ved. Forude for selve tilbuddet ligger der et stort forarbejde vedr. kvalitet. 

Det kan derfor en normal proces, at potentielle kunder besøger Nomeco for at se de forskellige 

faciliteter og producerer der foregår på f.eks. lageret, men også i administrationen. Kunderne kan 

karakteriseres som absolut prisbevidste, men også fokuseret på forskellige services m.m.  
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5.2.2.4 Truslen fra substituerende produkter 
Når jeg udelukkende ser på kerneydelsen som tidligere nævnt er lagerhotel, så er der i denne her 

forbindelse ingen substituerende services. Virksomhederne som har behovet for opbevaring af deres 

medicin, kan selvfølgelig selv vælge at stå for opgaven i stedet for at outsource opgaven til en pre-

wholesale som f.eks. Nomeco, men man kommer ikke udenom at behovet for opbevaring. Det kan 

som tidligere nævnt ikke under, hvilke som helst forhold, da krav som § 39 tilladelse og efterlevelse 

af GDP vejledning er standard for at kunne opbevare og håndtere lægemidler. Prisen er i sidste ende 

afgørende for at en virksomhed ønsker at outsource deres behov for lager, derfor er det klart at 

Nomeco har stor fokus på prisen er så lav som muligt og servicen samt kvaliteten for det arbejde 

der bliver udført er så højt som muligt. Dog kan der sættes spørgsmålstegn ved om Nomeco rent 

prismæssigt kan komme så langt ned at konkurrenter ikke længere kan være med.  

 

Der kan selvfølgelig være stor forskel på kvaliteten og services der bliver udført manuelt af 

menneskelige ressourcer og robotter som udføre opgaven automatisk. Risikoen for fejl og skader vil 

være en del af hverdagen når opgaven bliver udført manuelt, selvom der kan opsættes flere 

kontroller inden produkterne bliver pakket og afsendt, så er det mennesker som har udført opgaven 

og derfor kan der bare se fejl, hvor i mod en robot har et langt højere sikkerheds niveau i at undgår 

fejl og skader. Der kan dog altid være en indkøringsproces, hvor der kan opstå fejl, som f.eks. at det 

ikke er de korrekte vare på den eksakte lokation m.m. men det er gælden for både mennesker og 

robotter. Ulempen ved anvendelse af robot, er at man er utrolig sårbar overfor nedbrud elektronisk 

og f.eks. hackerangreb som kan overføre virus i det software der bliver anvendt til at styre hele 

lageret m.m. Samtidigt når vi ser på de menneskelige ressourcer så kan en strække også ramme 

virksomheden og sygdom m.m.  

 

5.2.2.5 Truslen for potentielle indtrængere 
På baggrund af at branchen generelt set har en lille vækst,78 så er der et stort potentiale i markedet 

for lagerhotel og distribution af medicin m.m. Sidste regnskabs rapport fra Nomeco lød på en 

                                                
78 https://www.apotekerforeningen.dk/-/media/apotekerforeningen/laegemidler-i-dk-
2016.pdf?la=da&hash=EEFCDA52FCA9F3F07D435C5122F941730B500A36 
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omsætning på 6,3 milliard DKK79 Dog skal der tages forbehold for dette tal da det også er 

inkluderet Nomeco Grossist, som i henhold til afgræsningen ikke blive undersøgt.  

Der er også store adgangsbarrierer for nye udbydere, da der vil være store krav til den økonomiske 

del eller være forbundet med stor omkostninger, at begynde i branchen.  

Viden omkring, hvordan lægemidler skal håndteres stiller også et krav til en relativ stor viden 

omkring branchen medføre, at ikke alle kan udføre opgaven og derved begrænser truslen for nye 

indtrængere.  

 

De forskellige services som der kan være i spil overfor en producent af lægemidler stiller store krav 

til viden omkring håndteringen og kræver veluddannet personale til udførelse af forskellige 

opgaver. Nomeco har i dag et afspærret område i deres lager som hedder GMP (Good 

Manufacturing Practices)80 som udstedes af Lægemiddelstyrelsen efter §39 i lov om lægemidler. 

GMP-tilladelsen giver Nomeco lov til at fremstille humane og veterinære lægemidler.81 

GMP området er et afspærret område internt på Nomecos lager, for at undgå uvedkommende kan få 

adgang til det. Praktisk foregår størstedelen af alle i ompakning af lægemidler i området, hvor f.eks. 

indlægssedel skal udskiftes til et andet sprog. Alt hvad der foregår i dette område, kræver en 

ekstrem høj dokumentation og højtuddannede personale, da medarbejder har direkte kontakt med 

lægemidlet og derfor kan patiens sikkerhed komme i fare, hvis personalet ikke er uddannet i at 

udføre opgaven korrekt.  

 

Ovenstående er en service som ikke mange tilbyder i Danmark, da dette er omkostningstungt at 

opbygge og holde vedlige.  

Derfor hvis man ikke allerede er en spiller i markedet indenfor lagerhotel og distribution af medicin 

m.m., så vil det være relativ store adgangsbarrierer for at komme ind som en aktiv konkurrent på 

markedet. Et yderligere punkt der skal nævnes, er at de store eksisterende spillere på markedet kan 

udnytte deres stordriftsfordele, da de kan tilbyde service til en lavere pris end de mindre aktører på 

markedet og vil derfor i et omfang kunne udkonkurrere disse.  

                                                
79https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20678232&soeg=Nomeco&t
ype=Alle 
80 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/virksomhedstilladelse-og-
registrering/fremstilling-og-indfoersel-af-laegemidler-og-mellemprodukter/gmp-og-gdp/gmp-
spoergsmaal-og-svar/ 
81 https://www.nomeco.dk/da/tilladelser-og-godkendelser 
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5.2.2.6 Sammenfatning 
Overordnet set har branchen for lagerhotel og distribution af medicin flere interessante forhold som 

er vigtige, når der skal laves en anbefaling overfor Nomeco. Først vil der via nedenstående figur 

blive visuelt fremhævet, hvilke faktorer i Portes Five Forces som har størst indflydelse på valg af 

strategi og efterfølgende vil der være en dybere forklaring til, hvert enkelte punkt, hvor Nomecos 

styrker og evt. trusler vil blive fremhævet. 

 
Figur: 13 

 
Kilde: Jakob Schultz 

 

• Konkurrenceintensiteten i branchen: At Nomeco i samarbejde med Phoenix Group vælger at 

satse på det nye store lager i Køge, tyder alt på, at være den bedste fremgangsmåde. Drift 

omkostningerne samt omkostningerne pr. vare enhed holdes på et minimum. Dog har der 

været store engangsomkostninger i forbindelse med opbygningen af det nye lager. 

Derudover er der stor fokus på pris og derved er konkurrencen stigende blandt de aktører der 

er i markedet og den markeds andel der er at vinde er på bekostning af andre udbydere.  

Ved en evt. nedgang i markedet vil en virksomhed som Nomeco være sårbar i forhold til 

store omkostninger de har haft i forbindelse med det nye lager. Tab af kunder vil gøre ondt 

som aldrig før, da forventningerne om vækst er hovedfokus for Phoenix Group.  

Branchen ser ud til at være præget af teknologien på sådan måde, at den udbyder der kan 

tilbyde den nyeste teknologi kan alt andet lige også rent prismæssige tilbyde nogle af sine 

services til en konkurrencedygtig pris.  

5

1

4

3

2

Vægtningen af de 5 Porters Five Forces faktorer
Vægtningen gives fra 0 til 5, hvor 5 vægter højest. 

Konkurreneintensiteten i branchen:

Konkurrencekraften fra leverandører:

Konkurrencekraften fra kunderne:

Truslen fra substituerende produkter:

Truslen fra potentielle indtrængere:
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• Konkurrencekraften fra leverandører: Hvilket også nævnes i ovenstående afsnit, hvor 

leverandørerne har en mindre magt overfor store og stærke virksomheder/koncerner. I 

opgavens målestoks forhold, er Nomeco absolut en af de større spillere og med Phoenix 

Group i ryggen, en helt klart betydningsfuld aktør i markedet. Derfor anses truslen som 

mere eller mindre udelukkende, da dette ikke er en branche de nævnte leverandører har 

kendskab til, de står blot for alt den tekniske og praktiske lagerudførelse samt software m.m. 

til robotter. Der hvor den store trussel i denne her forbindelse ligger, er i tilfælde at 

samarbejde med leverandører som har stået for levering og installering af alt det tekniske 

inkluderet robotter, software m.m. hvor der efterfølgende er aftalt service aftaler af alle 

maskiner, software m.m. en dag går konkurs. Dette vurderes som, at være en større trussel.  

 

• Konkurrencekraften fra kunder: Der er en tendens mellem kunderne i branchen at man 

grundigt undersøger alle, eller særlige udvalgte aktører man ønsker at få tilbud fra.  

Tendensen er at der har aldrig være større fokus på prisen end der er i dag. Kunderne har en 

helt klar forventning om, hvor meget de ønsker at betale for den aktuelle services. Selvom 

der er stor fokus på prisen. Det kan dog også være afgørende, hvilke services eller kvalitet 

der udbydes og dermed være udslagsgivende for, hvilke aktør en kunde vælger at 

samarbejde med. Desto flere services en kunde kan vælge at outsource, desto lettere bliver 

deres hverdag og de kan have fokus på deres kerneområder. Prisen er dog et fuldstændigt 

afgørende punkt for Nomeco, da det er essentielt, at de formår at få vækst med det nye lager, 

så de kan få udnyttet den ekstra kapacitet der er.  

 

• Truslen fra substituerende produkter: Nomeco skal uden tvivl holde et stort fokus på prisen 

for deres services, da kunderne lader sig udelukkende påvirke af prisen. Som nævnt kan der 

være præferencer for forskellige services, kvalitet m.m. men det er min antagelse, at det kun 

er afgørende så længe prisniveauet er acceptabelt, hvis ikke man allerede er bekendt med, 

hvilke andre aktører der kan udføre opgaven i et nogenlunde sammenligeligt målestok 

forhold til en konkurrencedygtig pris. Udover pris, skal Nomeco også være opmærksom på 

nye produkter/efterspørgsler der kan komme fra branchen. Truslen fra substituerende 

produkter, hvor produkter her opgaven er udskiftet med services, anses som at komme fra 

konkurrenter som kan tilbyde i en eller anden form samme rammer for opbevaring af 
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produkter eller er det leverandøren af medicin selv som skal stå for opbevaring af deres 

produkter. Det kan ende med at være aktuelt, hvis medicin producenten ikke mener de får 

”value for money” og derfor hellere selv vil stå for opgaven selv.  

 

• Truslen fra potentielle indtrængere: Det er en branche med en forholdsvis høj omsætning, 

men med lav vækst og store adgangsbarrierer for nye udbyder af lagerhotel og distribution 

af medicin m.m. Der kan selvfølgelig være mindre virksomheder som tilbyder særlige 

forhold til kunder, men inden for et lille marked som vil antages at være en nicevirksomhed. 

Derimod hvis der ses på truslen for nye indtrængere, som i størrelsesorden kan måle sig med 

Nomeco, så er risikoen meget lille, da det er etablere sig på sådan et marked et 

omkostningstungt. Dog vil truslen altid ligge der, for at en udenlandsk eller lokal 

koncern/virksomhed vil ind på markedet, men det vurderes som minimalt, da der allerede i 

dag er en hel del aktører i spil og markedet for afsætning af medicin i norden er alt andet 

lige begrænset i forhold til andre dele af verden.  

 

5.2.3 VRIN Modellen  
For at analysere Nomecos interne kapacitet og konkurrenceevnen anvendes VRIN modellen, som 

sætter fokus på, hvordan virksomheden benytter sine ressourcer og kompetencer på bedst mulige 

måde for at opnå vedvarende konkurrencemæssig fordel.  

 

VRIN-modellen som består af følgende: 

• V = Valuable (værdifuld for kunden) 

• R = Rare/sjælden (unik knowhow/erfaring) 

• I = In-imitable (svær/umulig af kopiere) 

• N = Non-substitutable (ikke substituerbar)  
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Figur: 14 

 
Kilde: VRIN modellen 

 

Modellen har sit udgangspunkt i en analyse af virksomhedens ressourcer og kompetencer og er på 

mange måder beslægtet med kriterier for succesfuld positionering. Den opstiller fire kriterier til 

vurdering af, om en ressource eller kompetence i en virksomhed kan danne basis for 

konkurrencemæssige fordele. En vedvarende konkurrencemæssig fordel er opnået, hvis en unik 

kompetence eller fordel, der giver kunden værdi, og som samtidig er svær at kopiere og ikke er truet 

af substitution. Man kan sige, at VRIN-analysen er den interne platform for at søge mulige 

attraktive positioneringer i markedet. Den eksterne analyse kan indsnævre de realistiske muligheder 

og/ eller inspirere til produktudvikling eller innovation, der vil være bedre behovstilfredsstillende 

end eksisterende produkter eller serviceydelser. 82  

 

Der opstilles følgende parametre, for at kunne vurdere dem ud fra et point system fra et til tre, med 

tre som den største vægtning.  

 

 

 

 

 

                                                
82 Moderne Markedsføring: Ole E. Andersen, Svend Hollensen m.fl. – Hans Reitzels forlag, 2. 
Udgave, 2016 – Side: 351 
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Figur: 15 

  V R I N Total 
Service xx xxx xx  xx  9 
Kvalitet xxx xxx xxx xxx  12 
Sikkerhed xx xxx xxx xxx 11 
Teknologi xx xxx xxx xxx 11 
Pris xxx xxx xxx xxx 12 
Even til omstilling xx xxx xxx xxx 11 
Brandet Nomeco xx xxx xxx xxx 11 
Lageret i Køge xx xxx xxx xxx 11 
Software xx xx xx x 7 

Kilde: Jakob Schultz 

 

Efterfølgende opstilles de vigtigste ressourcer og kompetencer: 

Nomecos vigtigste ressourcer: 

• Brandet Nomeco 

• Lageret i Køge 

• Evnen til omstilling  

• Services 

• Pris 

Nomecos vigtigste kompetencer: 

• Kvalitet 

• Sikkerhed 

• Teknologi 

• Software 

 

5.2.3.1 V - Værdifuld for kunden 
Nomecos strategiske kapaciteter skaber værdi, når de giver virksomheden en potentiel 

konkurrencemæssig fordel. Et af de vigtigste parametre for at kunne vurdere om kapaciteten er 

værdiskabende, er om de relevante parametre også er værdiskabende overfor kunden.  

Hvis ressourcer kombineret med virksomhedens kompetencer skaber værdi for kunden og dermed 

differentierer sig fra de øvrige konkurrenter, er der således tale om kernekompetencer.  
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Brandet Nomeco er en ressource som ikke skal undervurderes, da kendskabet til Nomeco bl.a. 

betyder invitation til forskellige byderunder, hvor man giver tilbud på at løse kundens opgaver m.m. 

Med andre ord et muligt trækplaster til potentielle nye kunder. Det nye lager i Køge betegnes som 

en utrolig vigtig ressource, da det bliver helt enestående i branchen og danner rammen for 

størstedelen af de service der tilbydes fra Nomeco side og de muligheder der fremover vil være.  

Udvalget af de forskellige services der kan tilbydes til kunderne er ligeledes en vigtig ressource, da 

detso flere services som virksomhed kan tilbyde kunden, desto mere afhængig gør man også kunden 

af virksomheden og derfor mindre risiko for kunden vælger en anden samarbejdspartner og større 

chance for et langvarigt samarbejde.  

Even til at kunne omstille overfor de behov kunden måtte have, gør også at Nomeco er et stærkt 

valg, da de kan imødekommende overfor ”særlige” krav fra en kundens side. Prisen som en vigtig 

parameter kunne være konkurrencedygtig på prisen overfor konkurrenterne. Der må det igen 

antages at Nomeco kommer til at stå stærk overfor konkurrenter med det nye lager, da optimering 

på alle interne processer betyder at prismæssigt kan der konkurreres betydeligere mere end før.  

 

Et højt kvalitet system kan være altafgørende for, at kunden vælger Nomeco. Ud fra viden om, at 

størstedelen af de kunder Nomeco servicere har produkter som er bekostelige og at når det nye lager 

i Køge kapacitet ca. er på 90 % vil der være for omkring 11 mia. dkk. Dette stiller store krav til 

sikkerheden, som i forbindelse med det nye lager, også bliver enkelstående i branchen og langt 

foran på mange områder.  

Alt andet lige, så er den største kompetence her udnyttelsen af den teknologik der er til rådighed 

indenfor lagerteknik samt software. Det giver mulighed for at udføre opgaverne på lageret med en 

nøjagtighed og udelukker næsten risikoen for plukfejl og skader. Det er vigtigt at disse kompetencer 

løbende bliver udviklet og videreudviklet.  

 

5.2.3.2 R – Sjælden  
Unikke ressourcer og kompetencer kan i høj grad være med til at skabe konkurrencemæssige 

fordele, da sådanne ofte ikke vil være tilgængelige for virksomhedens konkurrenter. For Nomecos 

tilfælde er det uden tvivl deres teknologi i forbindelsen med deres nye lager i Køge. Teknologien 

giver Nomeco et løft på mange af deres parametre. Teknologien har stor indflydelsen på, hvad der 

kan lade sige gøre rent fysiskes på lageret, men også hvilke services der kan blive tilbudt og i 

hvilken form de services/opgaver også bliver udført. Det er uden tvivl det som giver Nomeco en 
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konkurrencemæssig fordel, da de bevæger sig op på et niveau som, hvor konkurrenter ikke befinder 

sig i dag. Leverandøren af teknologien er som tidligere nævnt SSI Schäfer, tysk velrenommeret 

firma, med stor erfaring indenfor, hvilke teknologier der er den bedste løsning inden for 

lagerfaciliteter.  

 

5.2.3.3 I – Umulig af kopiere  
For at opnå vedvarende konkurrencemæssige fordele, er det ikke nødvendigvis nok for Nomeco at 

skabe værdi for sine kunder samt have nyeste teknologi. Dette skyldes bl.a. at de værdiskabende 

egenskaber kan ændre sig over tid i sammenhæng med kundens evt. skiftende præferencer, da den 

nyeste teknologi over tid bliver mere og mere forældet. Derfor kan det ikke stå alene og Nomeco er 

nødsaget til også have en vis form af uforlignelige services/kapaciteter, som gør det vanskeligt for 

konkurrenterne at efterligne eller gør det umuligt at kopiere. De forskellige værdiskabende services 

er ofte svære at efterligne, hvis de er komplekse, indeholder historiske aspekter, automatiske 

arbejdsprocesser, forståelse af kundens behov og skræddersyet løsninger, know-how og innovativ 

udvikling.  Fælles for disse egenskaber er, at de alle er udviklet over tid, og løbende vedligeholdes 

og videreudvikles af en organisation som sidder med et stort know-how og har indarbejdet 

forskellige arbejdsprocesser inden for at specialiser sig i at yde netop disse services. De 

konkurrencemæssige fordel som disse skabes over tid og kan ikke efterlignes fra den ene dag til den 

anden og kan samtidig ikke erhvervs lige sådan umiddelbart. Derfor giver det Nomeco en helt unik 

konkurrencemæssige fordele, at de har været i branchen over 200 år. Det nye lager, hvor der er 

investeret 600 mio. dkk. bl.a. for at anvende den nyeste teknologik indenfor robot/lagerhotel m.m. 

Hvilket er tt godt eksempel på, at Nomeco gennem tiden har udfordret og derigennem udviklet 

services og tilpasset løsninger til kunderne med særlige behov, er Nomeco GMP område  

(Good Manufacturing Practice)83 som kort fortalt er et aflåst område, hvor kun særlige uddannede 

personale befinder sig. I dette område, udføres der opgaver, hvor netop patientens sikkerheden kan 

komme i fare, derfor er det et område med meget stor bevågenhed.  

Gennem tiden fik Nomeco udviklet dette område og tilbudt til deres kunder som løbende fik 

overlagt flere og flere opgaven til Nomeco inden for GMP området. Der er i dag ikke mange 

                                                
83 https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/virksomhedstilladelse-og-
registrering/fremstilling-og-indfoersel-af-laegemidler-og-mellemprodukter/gmp-og-gdp/gmp-
spoergsmaal-og-svar/ 
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konkurrenter som kan tilbyde samme service og de få der kan, er ikke i stand til at håndtere særlige 

stor mængder som Nomeco i dag er i stand til.  

 

5.2.3.4 N – Ikke substituerbare  
Den sidste faktor i bedømmelsen af mulig opnåelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele, er i 

hvilken grad virksomhedens services og kapaciteter kan substitueres af konkurrenter. Alm. services 

som varemodtagelse og kontrol af vare m.m. samt pladslægning på lageret, håndtering af ordre og 

pluk og pak af ordre, samt forsendelse og arrangere transport er overordnet det samme som udbydes 

af alle konkurrenter indenfor dette marked. Men i og med Nomeco har den nyeste teknologi og 

erfaringen gennem mere end 200 år, så er risikoen for, at en konkurrent substituere Nomecos setup 

ikke særlige store. Der kan f.eks. nævnes alene investeringen som er foretaget i det nye lager, gør at 

mange andre konkurrenter alt andet lige ikke kan følge med i samme skala.  

 

På baggrund af ovenstående gennemgang, vil følgende kernekompetencer for Nomeco blive 

fremhævet: 

• Brandet Nomeco erfaringen gennem mere end 200 år. 

• Den nyeste teknologik  

• Udvalget af services  

• Kvalitet 

• Prisen 

 

Alle disse fem kernekompetencer har en vis grad af unikhed, sjælenhed, uforlignelighed og er 

dermed svære at substituere. Dog vil jeg fremhæve, at det største problem for Nomeco er i tilfælde 

af, at væksten udebliver i forbindelse med det nye lager tages i brug, vil Nomeco alt andet lige 

komme under sådan et pres fra Phoenix Group, at besparelser skal skabes via evt. nedskæringer på 

eksisterende omkostninger, medarbejder, services m.m. og i sidste ende, kan niveauet af services og 

udvalget komme i fare for om det kan opretholdes.  
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5.2.4 Porters Generiske Strategier 
For at kunne komme med et udsagn om, hvordan Nomeco overordnet kan konkurrere med de andre 

udbydere på markedet, anvendes Porters Generiske Strategier til at fastlægge den nuværende 

konkurrencestrategi hos Nomeco og dens vigtigste konkurrenter.  

 
Figur: 16 

 
Kilde: Porters Generiske Strategier 

 

Porter arbejder i den forbindelse med 2 aspekter som den enkelte virksomhed skal vurdere.  

• Konkurrencemæssige fordel 

• Marked 

Konkurrencefordel er inddelt i to efterfølgende dimensioner: 

• Lave omkostninger 

Effektiv styring af værdikæden 

Effektiv drift, stordriftsfordel på selve lageret 

Effektive og forskellige services  

 

• Unikt produkt 

Kunde tilpasser løsninger/services 

Driftsikkerhed 

Service 

Stærkt brand 

Høj ydeevne 

 

Marked er den anden parameter som virksomheden skal tage beslutning om. 

• Hvor mange services samt varianter skal der tilbydes til markedet?  

• Skal der satses på hele markedet eller skal der fokuseres på mindre dele af markedet? 
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• Er der andre muligheder for distribution? 

 

Efterfølgende er der en kort præsentation af konkurrencestrategierne. 

 

5.2.4.1 Omkostningsleder 
Når en virksomhed tilstræber, at blive den mest omkostningseffektive i markeder. Samt udbyde 

deres services til et bredt marked.  

 

5.2.4.2 Omkostningsfokus 
Som omkostningslederen vil dette valg også betyde, at virksomheden vil tilstræbe den lavest mulige 

omkostning, men udelukkende udbyde deres produkter til en mindre del af markedet.  

 

5.2.4.3 Differentiering 
Denne strategi bliver valgt af den virksomhed som ønsker at udbyde deres produkter på det brede 

marked, men gennem et produkt der fremstår som værende unikt. Eksempler på dette kan være 

indenfor produktdesign, kreativitet og produkter der henvender sig til den enkelt specifikke 

virksomhed.  

 

5.2.4.4 Fokuseret differentiering 
Denne generiske strategi er forbundet med de virksomheder der ønsker at tjene en smal målgruppe 

med deres unikke produkt.  

 

5.2.4.5 Opsummering 
Nomeco bliver valgt som differentierende på det danske og nordiske marked, hvor der er fokus på, 

at udbyde en unik services på hele markedet til virksomhedens potentielle nye og eksisterende 

kunder. Som tidligere nævnt bidrager det nye lager til at Nomeco netop kan tilbyde markedet en 

langt højere kvalitet og sikkerhed fra når Nomeco modtager kundens produkter og hele processen 

indtil at produkterne bliver leveret til kundens kunde. Yderligere kan der argumenteres for, at 

Nomeco også er omkostningsleder i det, da de er i stand til at hæve deres omkostningen i hele 

processen på lageret, da disse stort set er automatiseret og manuelle procedure en minimale og 

derfor kan tilbyde markedet en lav pris.  
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5.2.5 Delkonklusion 
Ud fra de ovennævnte analyser står det klart, hvilke kompetencer Nomeco besidder som de 

stærkeste og hvad der giver dem tro på, hvordan de kan skabe vækst på det allerede eksisterende 

marked.  

Nogle af de kernekompetencer som vi også får fremhævet i analysen, er bl.a. den særlige evne til 

have fokus på omkostningminimering, som direkte har en høj effekt hos kunden, da det giver 

Nomeco mulighed for, at kunne være mere fleksible omkring deres prisniveau overfor kunderne. 

Det giver et stærkt incitament for at vælge Nomeco som samarbejdspartner, da Nomeco alt andet 

lige kan gå langt ned i pris, pga. omkostningsminimeringen, det åbner også op for muligheden for, 

at Nomeco kan tjene flere penge på en givende opgave, ved at have et større dækningsbidrag da der 

ville være færre omkostninger ved udførelse af samme opgave som konkurrenterne.  

Det nye lager giver også mulighed for stordriftsfordel, som betyder at Nomeco kan håndtere flere 

varer, servicere flere kunder ved samme omkostningsniveau, omkostningerne fordeles altså udover 

et større antal varer/kunder. Nomeco står stærkt organisatorisk, med en fuld integreret værdikæde, 

som giver virksomheden en unik kompetence i form af værdiskabelse.  

Det kommer også frem i analysen, hvor sårbar Nomeco vil være i tilfælde at en evt. nedgang i 

markedet, ud fra det pres de er under for at skabe vækst. Samarbejdet med leverandører, specielt de 

leverandører som står for forsyningen af software, teknologi og robotter m.m. er et afgørende punkt 

for Nomeco. Leverandøren sidder med en unik viden omkring, hvilket software, robotter og den 

teknologi der anvendes internt i virksomhedens lager anvendes, udvikles og holdes opdateres. 

Derfor er det et samarbejde som vurderes afgørende for virksomenhedens succes, da lageret i 

tilfælde at defekte robotter ikke vil kunne skabe meget værdi overfor Nomeco og deres kunder. 

Kundernes konkurrencekraft er endnu et punkt der bliver oplyst som et afgørende parameter, alene 

ud fra prisen, da kunderne ofte ”shopper” mellem de potentielle samarbejdspartnere med prisen som 

et afgørende parameter. Dog får vi oplyst at et område, hvor Nomeco allerede har og skal forsætte 

med at have fokus er, på området kvalitet, hvor de i dag netop i forbindelse med deres nye lager står 

med en kompetence, som giver dem en stærk konkurrencemæssige fordel, da det alt andet lige er 

svært at kopiere, pga. investeringen størrelse.  
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5.3 Analyse 3 
Hvilken situation befinder Nomeco sig i, i forhold til omsætnings og 

indtjeningspotentiale modsvarende de etableringsomkostninger der har været i 

forbindelse med det nye lager?  

 

5.3.1 Etableringsomkostninger 
I forbindelse med at svare på spørgsmålet omkring hvor vidt omsætnings og indtjeningspotentialet i 

Norden, kan modsvare de omkostninger som Nomeco (Phoenix Group) har foretaget sig, i 

forbindelse med åbning af deres nye lager i Køge.  

Er der med baggrund i data fra Nomeco.84 Teori fra Økonomisk virksomhedsbeskrivelse85 samt i 

samarbejde med kontaktpersonen hos Nomeco. Opstillet et budget, for det nye lager i Køge. Bilag 

nr. 1 Samt en vurdering af forventet omsætning, afskrivning på det nye lager, variable og faste 

omkostninger, der forventes at være i forbindelse med opstart og drift igennem de første 5 år. Dette 

er opstillet med udgangspunkt pr. 01.06.2018. Da Nomeco forventer at tage deres nye lager i brug 

fra denne dato. Det er vigtigt at fremhæve at det udelukkende er sat up ud fra den ekstraordinære 

vækst Nomeco skal ud og finde i markedet.  

 

 

5.3.2 Åbning af det nye lager i Køge 
Omsætnings og omkostningsforhold til lagerts opstart, er blevet fastlagt ud fra følgende 

betragtninger.  

 

5.3.3 Omsætning 
Omsætningen forventes at være ustabil i den første periode med det nye lager. Det forventes dog at 

Nomeco finder et niveau, hvor de opnår vækst inden for de nærmeste år.  

 

 

 

                                                
84 https://www.nomeco.dk/da/international-organisation 
85 Økonomisk virksomhedsbeskrivelse – Side: 200-204 
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5.3.4 Forbrug 
Vurderingen er, at Nomeco i forhold til i dag, med 3 lagre, vil med deres nye lager kunne minimere 

deres forbrug, men indtil lageret er helt oppe at køre, vil der være en ”bonus” at hente, når alt er 

indkørt og kapacitet graden bliver udnyttet.  

 

5.3.5 Fejlmarginen 
Der vil uden tvivl være en langt højere fejlrate i forbindelse med indkøreingen af varer på det nye 

lager. Forud for åbningen af det nye lager har der foregået et utal af test af anlægget, men det 

forventes forsat at være en del fejl i begyndelsen, hvor alle ”børnesygdomme” fanges. Efter denne 

periode forventes det, at der kommer et stabil flow, hvor efter der endnu engang kan komme et dyk 

i effektiviteten og de diverse fejl, for derefter at kunne finde et mere stabilt niveau, hvor fejl og 

unødvendige ophold i den daglige drift vil være på et langt mindre niveau end Nomeco har i dag og 

ikke mindst i forhold til konkurrenterne.  

 

5.3.6 Markedsføring 
Alle eksisterende kunder har været velinformeret løbende i processen om det nye lager. Alt 

materiale m.m. har været delt med de nuværende kontaktpersoner. Den primære markedsføring har 

foregået fra digitale platforme til de eksisterende og potentielle nye kunder. Nomeco har sørget for 

at være med i forskellige brancheorienteret magasiner m.m. for at promovere deres nye lager.86 

Yderligere har de haft pressens opmærksomhed i forhold til, at Nomeco har bygget Nordeuropas 

største lager til medicin.87 Budgettet for markedsføring er steget 10% i forhold til tidligere i 

forbindelse med det nye lager.88 

 

5.3.7 Personaleomkostninger 
Ud fra nuværende setup, kommer Nomeco til at gå ¾ ned i arbejdsstyrke på lageret. 

Lagermedarbejder bliver forsat en nødvendighed, men i et begrænset omfang. Lagermedarbejder 

med it-udvikling og kendskab til højteknologisk lager vurderes i forhold til i dag til, at være 

                                                
86 https://www.nomeco.dk/da/flow-magasinet 
87 https://www.business.dk/ejendomme/koege-faar-medicinlager-til-en-halv-milliard 
88 Interview med kontaktperson. 
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stigende. Selv ved en højere aktivitet på lageret forventes det ikke, at stille større krav til bemanding 

på lageret.  

 

5.3.8 Sikkerheden 
Hele området hvor det nye lager befinder sig, er afspærret via pigtrådshegn, som også er elektronisk 

på sådan et måde, at hvis der bliver lavet et hul i hegnet, meldes der en alarm til den ansvarlige hos 

vagtcentralen. Yderligere er der lavet en jordvold omkring hele lageret og en større sø, som skal 

forhindre en bil/lastbil at køre ind i bygningen. Der er kun én indgang og udgang til området, som 

er bemandet 24/7 af en vagt, hvor alle skal gennem en kontrol før de får adgang til området. Alle 

ansatte skal være udstyret med et personligt adgangskort og alle gæster samt chauffører skal være 

indmeldt, så portvagten på forhånd ved, hvem der kommer på besøg eller med varer. I tilfælde af 

udbydende gæster på området er der automatisk lys som tændes, samt den nyeste 

teknologik/software indenfor video overvågning på hele området, både udenfor og indenfor lageret. 

Lageret er udstyret med sprinkler system i tilfælde af brand og det er sådan, at hvis der skulle opstå 

brand i et eller flere områder, kan de akutelle områder lukkes ned og det resterende lager forsætte 

med udførelse af opgaver. De forskellige chauffører som ankommer med vare, hver dag, får kun 

adgang til et meget lille område på lageret, de blive faktisk nægtet adgang ind på selve lageret for at 

undgå mistænkelige situationer og tilfælde af tyveri. Hele området på lageret er opdelt ud fra, hvilke 

personer der har adgang til, hvilke områder. F.eks. i tilfælde af fremvisning af lageret til 

eksisterende eller potentielle nye kunder, må ikke alle områder fremvises og, der skal under hele 

turen bæres gule veste samt sikkerhedssko.  

 

5.3.9 Vedligeholdelse 
Det vurderes, at i opstart fasen, er der ekstraordinære omkostninger, da hele systemet lige skal op 

og køre efter flere ugers test, men for at derefter finde et leje som er mere ”normalt” i forhold til 

mængden af robotter.  

 

5.3.10 Teknologien 
Den udvalgte teknologi og warehouse management system kommer fra tyske SSI Schäfer som er 

leverandør for alle tekniske løsninger samt software til det nye lager. SSI Schäfer stiller med to 

teknikere som konstant er tilstede på lageret i tilfælde af nedbrud.  
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5.3.11 Prognose for perioden 2019 - 2023 (5 år) 
Virksomhedens ledelse ønsker at få belyst om det er realistisk, at omsætningspotentialet i markedet 

kan overstige etableringsomkostningerne i forbindelse med lanceringen af det nye lager?  

 

Nomecos eksisterende værdikæde danner fundament for det nye lager i Køge. Herunder primære 

aktiviteter som services, sikkerhed, markedsføring og effektivitet.  

Nomeco vil kunne læne sig op af den eksisterende erfaring fra tidligere lagre og succes, som bl.a. 

har været nøglen til det nye lager. Disse fordele og i forvejen tillagt viden, gør at virksomheden 

gennem de første år vil kunne nedbringe deres variable omkostninger, og desuden efter de første år 

med en målrettet markedsføring. Vil skabe en mere grundlæggende og omkostningsbevist 

markedsføringsplatform.  

 

Med udgangspunkt i det ovenstående samt analyserne omkring værdikæden er jeg kommet frem til 

følgende omkostninger, som danner grundlag for den estimeret prognose til indtjeningsevnen for 

perioden 2019-2023.  

 
Figur: 17 

Nomecos nye lager i 
Køge   2019 2020 2021 

Estim. vækst Markedsandel (% af total 21,5 
mia. dkk.)  1% 1,5% 3,0% 

Omsætning     5.000.000 kr. 10.000.000 kr. 20.000.000 kr. 
Afskrivning på nyt lager   30.000.000 kr. 30.000.000 kr. 30.000.000 kr. 
Forbrug / vedligeholdelse (35%) 5.000.000 kr. 4.500.000 kr. 4.500.000 kr. 
Levering / logistik samlet (Pr. stk. 45,-) 1.589.250 kr. 1.673.259 kr. 1.673.259 kr. 

Dækningsbidrag   -31.589.250 kr. -26.173.259 kr. -16.173.259 
kr. 

Markedsføringsomkostninger 2.000.000 kr. 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 
Løn      2.950.000 kr. 3.009.000 kr. 3.069.180 kr. 
Inflation  2%   59.000 kr. 60.180 kr. 61.384 kr. 

Resultalt før finansielle poster -36.539.250 kr. -30.682.259 kr. -20.742.439 
kr. 

Kilde: Jakob Schultz 
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Figur: 18 

Nomecos nye lager i Køge   2022 2023 
Estim. vækst Markedsandel (% af total 21,5 
mia. dkk.) 5,0% 7,0% 

Omsætning     30.000.000 kr. 40.000.000 kr. 
Afskrivning på nyt 
lager     30.000.000 kr. 30.000.000 kr. 

Forbrug / vedligeholdelse (35%) 4.000.000 kr. 3.500.000 kr. 
Levering / logistik samlet (Pr. stk. 45,-) 1.589.250 kr. 1.673.259 kr. 
Dækningsbidrag   -5.589.250 kr. 4.826.741 kr. 
Markedsføringsomkostninger 1.000.000 kr. 500.000 kr. 
Løn      3.130.564 kr. 3.193.175 kr. 
Inflation 2%  62.611 kr. 63.863 kr. 
Resultalt før finansielle poster -9.719.814 kr. 1.133.566 kr. 

Kilde: Jakob Schultz 

 

Nedenstående figur viser skæringen mellem de samlede omkostninger og den samlede omsætning. 

Skæringen ved år 2023 viser at virksomheden begynder, at have et positivt resultat målt ud fra den 

ekstra vækst Nomeco burde være i stand til at kunne fremskaffe.  

 
Figur: 19 

 
Kilde: Jakob Schultz 

 

 

 

 

 

 

0,kr

10.000.000,kr

20.000.000,kr

30.000.000,kr

40.000.000,kr

50.000.000,kr

60.000.000,kr

70.000.000,kr

80.000.000,kr

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Omsætning

Samlede omkostning

År



Afgangsprojekt HD (MM) Elev: Jakob Schultz CBS Forår 2018 
  DMAMO1015U.LA_F18 

 

72 

5.3.12 Delkonklusion 
I forbindelse med at besvare virksomhedens ønske om, at få belyst, hvor vidt omsætningspotentialet 

i markedet, modsvarer etableringsomkostningerne i forbindelse med lanceringen af det nye lager, 

og om virksomheden er i stand til at skabe den forødende vækst til, at fylde varer på det nye lager. 

Jeg kan konkludere, hvis Nomeco formår, at få den totalt afhængig vækst skabt og derved den 

estimeret omsætning, som er alt afgørende, men også at få reduceret forbrug og vedligeholdelse til 

et acceptabelt niveau, så vil det være muligt for Nomeco, at skabe et positivt resultat i år 2023 med 

et resultat før de finansielle poster på 1.133.566 dkk. En vurdering som kan overvejes fra Nomecos 

side, kan være budgettet til markedsføring, om et betydeligt større budget til denne post, vil have 

større positiv effekt på resultater i de efterfølgende år.  

Min anbefaling ud fra resultaterne af ovenstående analyser er, at med udgangspunkt i 

virksomhedens kernekompetencer indenfor særligt kvalitet, omkostningsminimering og de 

omkostninger der er blevet fastlagt i den forbindelse. Mener jeg, at det er realistisk at skabe en 

rantabel forretning med det nye lager indenfor den skitserede tidshorisont. Denne holdning bygger 

jeg på ud fra vurderingerne af virksomhedens værdikæde, tendenserne i branchen generelt, og 

udviklingen inden for teknologien.  
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5.4 Analyse 4 
 Hvad er de kort og langsigtede mulige konsekvenser ved Nomecos nye lager?  

 

5.4.1 Kortsigtede konsekvenser  
Her åbner sig i første omgang en masse nye muligheder op. Et helt nyt lager med den nyeste 

teknologi, software og anvendelse af robotter, giver alene målt ud fra, hvad konkurrenternes lager 

består af i dag, en lang rækker konkurrencemæssige fordele. En kvalitet og sikkerhed i udførelsen af 

alle arbejdsprocesser på lageret, som i sidste ende skal give kunden en støre tryghed i at lade 

Nomeco håndtere deres produkter. Risikoen for brækager betydelig mindre i det, at håndteringen 

udføres af robotter, som bl.a. også medføre at kundens produkter kommer hurtigere ind på salgbart 

lager og derved igen skaber større og hurtigere værdi for kunden. Kundeservice som står for den 

daglige kontakt med kunderne, får også nye onlineværktøjer som gør kommunikationen og 

dagligdagen lettere. De forskellige dokumenter som altid skal følge varerens vej, kan uploades 

elektronik til Nomecos kundeservice og behøver ikke rent fysisk at følge varen og derfor mindske 

risikoen for dokumentet bliver væk under transporten eller på lageret, og derved har kundeservice 

på forhånd allerede sparet en betydelig del af deres ressourcer. Yderligere giver disse ovenstående 

emner og mange flere Nomeco mulighed for, at være konkurrencemæssig stærk på en af de 

afgørende parametre i branchen, nemlig prisen. På den korte bane, vil det være et naturligt træk at 

gå i markedet med en lav pris, for netop at opnå den ønskede vækst. Der kan så over tid altid 

arbejdes på, om prisniveauet skal hæves en smule for at bidrage yderligere til dækningsbidraget hos 

Nomeco.  

 

5.4.2 Langsigtede konsekvenser  
En af de mere langsigtede konsekvenser ved Nomeco nye lager, deles op i to punkter, nemlig hvis 

Nomeco formår at skabe den ønskede vækst. Hvad kunne konsekvenserne være, hvis Nomeco ikke 

formår at skabe den nødvendige vækst til det nye lager.  

 

Hvis Nomeco formår at få den nødvendige vækst skabt og det nye lager i Køge bliver en succes, 

netop ved at få den ekstra kapacitet fyldt med nye produkter, antages det samtidigt at Nomeco 

sidder tilbage med en langt større markedsandel end de gør i dag. Det vil derfor ikke kun udelukkes, 

at flere af de små konkurrenter vil knække nakken undervejs, da de ikke kan følge med kvalitet og 

prismæssigt. Det vil alt andet lige betyde for markedsformen at markedet vil være præget af få 
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udbydere og monopol lignede situation vil være kendetegnet for markedet, dog mere realistisk med 

Differentieret Duopol delvist Monopol med en stor og et par mindre spillere i markedet. Det kunne i 

sidste ende have en negativ effekt på markedet, da der praktisktalt kun vil være en 

samarbejdspartner at gå til som potentielle ny kunde. Generealt vil prisniveauet også være højere 

end under andre markedsformer, virksomheden som sidder solidt på markedet, vil også ofte 

anvende unfair metoder til, at elimere potentielle konkurrenter, overordet set er ikke positivt for 

markedet, men derimod når vi vender den om og ser på Nomeco vil det have direkte indflydelse på, 

at indfri den forventede vækst, samt det produktionsapparat som Nomeco står med giver dem 

optimalt set de laveste omkostninger pr. varer der bliver håndteret på lageret.  

 

Derimod, hvis Nomeco på den lange bane ikke formår at skabe den ønskede vækst, står Phoenix 

Group tilbage med en kæmpe investering, uden at få noget retur. Dette er ikke et scenarie der er 

realistisk i den verden vi lever i dag, hvor de mere eller mindre kun foretager forretningsmæssigt 

investeringer, hvis udsigten for et positivt resultat er indenfor for en acceptabel tidshorisont.  

 Derfor kan det ikke udelukkes, at Phoenix Group vil begynde at presse Nomeco til, at have 

ekstraordinært fokus på besparelser i forsøget på, at finde økonomi der kan dække noget af 

investeringen til det nye lager. Det kan f.eks. være fyring af personale, trimme organisationen til et 

minimum, hvor man vurdere serviceniveauet kan accepteres overfor kunderne, dog kan det være 

forbundet med en enorm risiko, da de eksisterende kunder formentligt vil søge andre veje, hvis de 

oplever en nedgang i servicen i forhold til, hvad de ellers tidligere har oplevet. Et andet alternativ 

kunne være, at Nomeco vil være nødsaget til at fokusere på andre branchen med ligne behov, 

indenfor medicinal branchen. Det kunne være helt almindelig produktionsvirksomheder med behov 

for lageropbevaring m.m.  

 

5.4.3 Delkonklusion 
Nomecos nye lager vil i første omgang give mange muligheder for, at kunne tiltrække nye 

potentielle kunder til virksomheden. bl.a. med den nyeste teknologi og det prisniveau Nomeco kan 

gå ud og tilbyde i markedet. Dette kan give Nomeco troen på, at de kan få skabt en nødvendige 

vækst indenfor en overskuelig fremtid. Dog hvis denne vækst udebliver kan Nomecos eksistens få 

”ridser i lakken” eller værre end det. Det er helt tydeligt, at ud fra den kæmpe investering Nomecos 

ejer (Phoenix Group) har foretaget i deres nye lager, er der en hvis forventning om, at denne 

investering ikke har været forgæves og vil blive fulgt med en skarp bevågenhed. Derfor er der en 
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risiko for, at investeringen skal hjem igen, på den ene måde eller den anden, og det kan i sidste ende 

have betydning for Nomeco fremadrettet 

 

6 Konklusion 
For at kunne besvare problemformuleringen, som står nedenfor, er det nødvendigt, at inddrage de 

mest essentielle emner fra opgavens besvarelser til, hvert af undersøgelsesspørgsmålene. Til sidst i 

dette afsnit vil jeg se på, hvordan jeg får besvaret problemformuleringen. 

 

” En strategisk analyse af de markedsmæssige og økonomiske konsekvenser ved, at Nomeco til Juni 

2018 åbner Nordeuropas største lager til opbevaring af medicin m.m.?” 

 

Som indledning til min konklusion er det væsentligt, at nævne markedsformen som er gældende på 

det danske marked. Differentieret Oligopol, det Nomeco skal have for øje, er netop at alle de største 

konkurrenter som der er nævnt i opgaven afventer og reagerer ud fra hinanden. Nomeco vil gå hen 

og blive en endnu større markedsleder på markedet i Danmark, pga. deres muligheder i forbindelse 

med deres nye lager og at kunne tilbyde deres services til konkurrencedygtige priser, samt have 

markedet bedste kvalitet. Det vil derfor få konkurrenterne til at afvente og se, hvad Nomeco gør, for 

dernæst at følge med indenfor de rammer konkurrenten nu kan og vil gå med til.  

 

Det leder mig videre til at fremhæve en af Nomecos styrker fra Porters værdikæde, og som giver 

Nomeco tro på, at de kan skabe den nødvendige vækst på det allerede eksisterende marked. Et af de 

afgørende kompetencer som også indikere at Nomeco vil være omkostningsleder på det danske 

marked og, hvor Nomeco kan stå stærkere i forhold til konkurrenterne, er den nye teknologi. De kan 

nemlig have en særlig fokus på omkostningsminimering, da det nye lager er lige med 

stordriftsfordel, som betyder at Nomeco kan håndter langt flere varer og forsat holde 

omkostningsniveauet på et lavere niveau, da omkostninger fordeles udover en langt støtte antal 

varer. Det giver også Nomeco den mulighed, at sænke priserne overfor potentielle nye kunder og 

forsat være i stand til at kunne tjene penge, da omkostninger forsat vil være dækket. Yderligere 

tager Nomeco et enormt spring på området kvalitet som også er svært at efterligne. Den anvendte 

teknologi vil betyde, at risikoen for fejl, ved at gå fra manuelt arbejde til en robot reduceres 

væsentligt og, at man bl.a. i flere processer får reduceret tiden, som betyder værdiskabelse for 
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kunden, da de f.eks. kan få deres varer på salgbart lager hurtigere end i dag og man kan få kundens 

varer langt hurtigere pakket og afsendt i forhold til i dag.  

 

Etableringen af det nye lager, vil være attraktivt for Nomeco, specielt som tidligere nævnt, hvis der 

holdes fokus på omkostningsminimeringen og evnen til at kunne tilbyde services der tilpasser 

kundens behov, så specielt på den lidt længere bane, 5 år frem og fremefter er der gevinst at 

indhente for Nomeco og (Phoenix Group).  

 

Dog er det vigtig at fremhæve, at hvis denne vækst ikke indfries, vil og kan Nomeco komme til at 

stå i en helt anden situation. Betragtningen af den investering Phoenix Group har foretaget med det 

nye lager, vil der konstant være en stor fokus på, om Nomeco formår at skabe vækst. Phoenix 

Group skal på den ene eller anden måde have investeringen retur og dækket deres udgifter. Derfor 

kan Nomeco komme i en situation, hvor at de kan blive presset, til at skabe et større resultat på 

bundlinjen og hvis de ekstra penge ikke kommer fra væksten af kunder, så må de kommer fra 

besparelser i Nomeco. Det kan på sigt betyde, at virksomheden kan være nødsaget til at afskedige 

personale rundt omkring i organisationen og i værste fald, kan det få denne konsekvens at 

serviceniveauet overfor eksistere kunder, begynder at forringes pga. manglende 

personale/ressourcer. Dette senarie bliver selvfølgelig sat på spidsen, men det er samtidigt en meget 

alvorlig situation, Nomeco kan befinde sig selv i, hvis de ikke formår at skabe den nødvendige 

vækst.  

Konklusionen er, Nomeco står med mange konkurrencemæssige fordele og et stærkt fundament for 

at kunne skabe den nødvendige vækst på det danske marked, virksomheden har yderligere høstet 

værdifuld erfaring gennem deres mange år i branchen. Som rapporten også understøtter, så hvis 

Nomeco forsætter deres retning som hidtil og udnytter de fordele som det nye lager giver dem, skal 

de nok få et endnu større fodfæste på det danske marked og med en vækst som vil begynde at 

bidrage positivt i henhold til investeringen i løbet af 5 år og fremadrettet. Dog skal de eksisterende 

spiller på det danske marked ikke undervurderes og kan skabe yderligere konkurrence. Det bliver 

spænde at følge virksomheden og branchen de næste par år.  
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7 Perspektivering 
I forbindelse med at Nomeco tager deres nye lager i brug sommeren 2018, og adgangsbarrierer til 

internt information og materiale var relativ let at få adgang til, var Danmark som udgangspunkt et 

relevant marked at undersøge. Grundet det begrænsede antal sider og tid, kunne opgaven ikke 

omfatte andre markeder som i fremtiden og på nuværende tidspunkt også kunne være relevant for 

Nomeco at se nærmere på.  

 

Det leder mig videre til at komme ind på, hvilke teorier der også kunne havde været relevant samt 

brugbart for analysen. De er som følgende:  

 

Spørgeskema: Kundevejen - Hvor opgaven kunne tage vinklen, hvad er det, som er afgørende for 

valg af samarbejdspartner. Hvilke præferencer har kunderne, når det kommer til f.eks. hvilke 

services der tilbydes og hvilke lande der services. Det kunne også have været givende, at anvende 

spørgeskemaer til en mindre markedsanalyse, hvor der kunne laves en stikprøve og til sidst kunne 

en målgruppe defineres ”Inferens”. 

 

Ansoffs vækstmatrice: Som det også ligger i navnet, så er der her fokus på vækst, mere konkret, 

hvilken vækststrategi. Eksempel i forbindelse med at en virksomhed skal gå ind på et nyt marked.  

 

En vinkel som også kunne havde været interessant at undersøge, var muligheden for at håndtere 

andre produkter på lageret udover lægemidler.  

 

Ovenstående er blot nogle af de erhvervsøkonomiske teorier der kunne havde været relevante at 

bruge i udarbejdelsen af opgaven, men de anvendte teorier har været bedre i mit perspektiv. 
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www.ssi.dk 

Sundhedsstyrels
en 

http://www.medstat.dk 

AMGROS www.amgros.dk 

Movianto http://movianto.com/career/ 
Unipress https://unipress.dk/media/14536/87-7934-860-2_de_som_meget_har.pdf 

Det Danske 
Arbejdsmarked 

http://www.detdanskearbejdsmarked.dk/den-danske-model/det-fleksible-
arbejdsmarked/aktiv-arbejdsmarkedspolitik/ 

Danmark 
Statisk  

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/uddannelse-og-viden/befolkningens-
uddannelsesstatus 

Finans https://finans.dk/erhverv/ECE10082304/brancheanalyse-medicinalindustrien-
2017/ 

Lønstatistik https://ida.dk/content/loenstatistik 
Arbejdsmiljø 
data 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Projekter/AH2016/Fakta-om-
Arbejdsmiljoe-og-Helbred-2016.pdf 

Uddannelses og 
Forsningsminist
eriet 

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/fortsat-hojt-uddannelsesniveau-i-
danmark 

GxP https://en.wikipedia.org/wiki/GxP 
Horisont 
Gruppen A/S 

http://scm.dk/virksomheder-outsourcer-stadig-større-andel-af-logistik-og-
transportarbejde 

Data CVR https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=20678232&s
oeg=Nomeco&type=Alle 

Business https://www.business.dk/ejendomme/koege-faar-medicinlager-til-en-halv-
milliard 
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9 Bilag 

 
Hermed spørgsmålene til min kontaktperson hos Nomeco.  

1. Hvordan ser du Nomecos største konkurrencemæssige fordele i forhold til jeres 

konkurrenter?  

2. Hvad er forventninger til vækst over de næste 5 år?  

3. Hvilke udfordringer ser du som de største i forbindelse med I tager jeres nye lager i brug?  

4. Hvad er dine forventninger til omsætningen over de næste 5 år?  

5. Har du gjort dig nogle overvejelser om, hvad der kunne ske, hvis Nomeco ikke formår at 

skabt den nødvendige vækst?  

 

Bilagnr. 1 

 
 

Pre-wholesale today

26/05/2018New warehouse Køge3

Copenhagen Brøndby Køge

Ambient 
pallets

Narc. 
pallets

Cold 
pallets

5,000

850

1,600

14,000

350

16,500

TOTAL

35,500

1,200

1,600

100,000+ inbound pallets per year 
600,000+ order lines per year Increased

Capacity 
with 35% 
in 4 years35% 
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Bilagnr. 2 

 
Bilagnr. 3 

 

Business Continuity Planning (BCP)

26/05/2018New warehouse Køge38

ONE 
designed to keep 
your goods safe

Build in business robustness 
to handle disaster scenarios:

Impact 
analysis 

Strategy Plans

Identify 
requirements 

for the 
planning

TestingScope Risk 
Control

Maintain

Risk based 
evaluation 

Business on 
impact

Firm and clear 
strategy to 

handle disaster 
events

Scenario 
based BCP 

plans

Verification 
of proper 

implementation

Framework 
for risk 
control

Follow global 
tendency's 
and adapt  

Supply safety
Data Safety

Extreme weather

EpidemicsFire

Natural disasters
Conflict

Validation Master Plan

26/05/2018New warehouse Køge35

ICH-Q9: International Council for Harmonisation – Quality Risk Management  
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Bilag nr. 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site ONE Approval

26/05/2018New warehouse Køge36

Client Approvals:
• Create opportunity for 3. party independent audit report
• Structured client audit plan aligned with roll out plan

Danish Medicines Agency approval flow:

Final strategies will be ready for review closer to the go-live date
• Access and security
• Cleaning
• Training
• Temp. mapping 

DMA 
Inspection

1.Pre-meeting 
DMA

Hand in § 39 
application 

DMA 
report 

Official DMA 
Approval

~ 30 daysStart April 2018
(Duration ~ 90 days)

Ultimo aug. 2018
(Duration min. 3 days)

09.2018

~ 5  daysQ3/Q4 - 2017

(2. pre-meeting 
DMA - optional) 

(Q1/Q2 - 2018)
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For at give læseren en fornemmelse af byggeriet, er der indsat et par billeder af det nye lager.  
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