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Dansk medicofirma 
stormer frem
MEDICO & REHAB: Timedico A/S har plusser på bundlinjen, og kursen er 
sat mod fjerne eksportmarkeder efter hastig indtrængen på danske 
hospitaler.

AF HENRIK TÜCHSEN

Offentliggjort 08.11.13 kl. 13:33 

Den unge danske medicovirksomhed 

Timedico A/S, der allerede nu har 

solgt sit blodprøve-transportsystem til 

en række hospitaler herhjemme og i 

udlandet, er netop blevet kåret til 

Årets Vækstiværksætter af Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

Det skriver erhvervsrådet i en pressemeddelelse, hvori rådet oplyser, at firmaet 

hædres for ”et koncept med stort internationalt potentiale og en imponerende 

indsats med etablering af strategisk samarbejde med globale analyse-aktører.”

Konceptet
Timedicos koncept hedder TEMPUS600 og er målrettet hospitalssektoren. 

Konceptet beskrives som et "luft/rørpost-baseret internt transportsystem, hvor 

blodprøver i løbet af ultra kort tid føres fra den afdeling, hvor en blodprøve er 

taget, til det laboratorium, der analyserer prøven.

I stedet for opsamling af blodprøver på en transportvogn op og ned ad gange 

sendes prøverne med TEMPUS600 i et lukket rørsystem med ca. 10 m i 

sekundet. Det sparer tid, penge og måske også liv.”

To iværksættere bag firmaet
Firmaet ejes af direktør Daniel Blak og bestyrelsesformand Peter Møller 

Sørensen. Det er stiftet med virkning fra 1. juli 2011 ved spaltningen fra deres 

andet firma FagTek; blodprøve-transportsystemet, aktiver og gældsforpligtelser 

blev dermed overført til Timedico. 

Egenkapitalen udgjorde på spaltningstidspunktet godt en million kroner, fremgår 

det af det seneste offentliggjorte regnskab for regnskabsåret 2011/2012, der er 

afsluttet den 30. juni 2012.

Fuld fart frem
Heraf fremgår det, at firmaet hurtigt er begyndt at tjene penge, og at 

ambitionerne er store. Selskabet opnåede et resultat på 1,7 mio. kr., et resultat, 

som ejerne selv betegnede som særdeles tilfredsstillende. Samtidig kunne de 

berette om påbegyndelsen af en ”storstilet opbygning af et forhandlernetværk, 

som har resulteret i en markedsledende distributør i Sverige.”

”Der forventes indgået flere distributørkontrakter henholdsvis i Europa og Asien. 

Der forventes kraftig stigende aktivitet fremadrettet,” skrev de altså i det 

regnskab, der blev offentliggjort i oktober sidste år.
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Bedre i 2012/2013
Om det netop underskrevne, men ikke offentliggjorte regnskab, siger direktør 

Daniel Blak til MedWatch, at 2012/2013 er gået efter forventningerne, det vil 

sige med kraftigt stigende aktivitet, lidt bedre resultat og flere medarbejdere.

"Vi opstarter system nummer 51 om et par uger, har solgt mere end 60 

systemer og er på 19 hospitaler. Det går godt,” siger han og tilføjer, at firmaet 

nu er på tre hospitaler i Sverige og et hospital i Thailand.

På spørgsmålet om, hvorvidt den kraftigt forhøjede aktivitet ikke burde være 

slået hårdere igennem på bundlinjen, svarer direktøren:

”Resultatet er helt efter planen. Vi har fokuseret på at styrke os til eksport, så vi 

er gearet til den øgede vækst på omsætningen.”

Fokus på eksporten
Firmaet har foreløbig 12 medarbejdere; salget kommer primært til at foregå via 

distributører, men Timedico står for salgs- og teknisk træning og support.

På eksportmarkederne søger firmaet uden for Europa med det samme, og 

potentialet er stort. I indeværende regnskabsår forventer Daniel Blak at være 

kørende med systemer i tre- til fire lande yderligere.

”Vi er rigtig overraskede over, hvor positive markedet omkring Asien har taget 

imod os, Japan, Sydkorea og Thailand, og derudover har vi gode købssignaler 

fra Mellemøsten, hvor vi har meget varme sager liggende i øjeblikket.”

Pumper selv cyklen
Firmaet regner ikke med at skulle have eksterne investorer med, ”selv om man 

jo aldrig kan vide, hvad morgendagen bringer”:

 ”Vi håber, at vi selv kan pumpe cyklen, mens vi kører på den. Indtil videre har 

vi kunnet finansiere os selv via driften. Det betyder også, at vi selv kan 

bestemme tempoet, og det har hele tiden været vores ide,” siger Daniel Blak.
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MEDICO & REHAB: Timedico A/S har plusser 
på bundlinjen, og kursen er sat mod fjerne 
eksportmarkeder efter hastig indtrængen på 
danske hospitaler. 

Familie-ejet 
medicoselskab 
tilbage i form
MEDICO & REHAB: Santax Medico 
er med en særdeles pæn vækst i 
det seneste regnskabsår på ret 
kurs og overgår nu præfinanskrise-
årene, hvad bruttofortjeneste og 
bundlinje angår. 

Udbudsregler er alt 
for besværlige
MEDICO & REHAB: Over halvdelen 
af de danske virksomheder bruger i 
dag mere tid på offentlige udbud 
end for bare tre år siden. Stribevis 
af Abenas tilbud til det offentlige 
må gå om som følge af besværlige 
udbud. 
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Research Scientist for Analytics department, 
Human Health and Nutrition - Chr. Hansen A/S
29-10-13

Laborant til QCM Laboratory, ALK-Abelló A/S
22-10-13

Salgskonsulent - laboratorieudstyr
11-11-13

Medical Specialist, Novo Nordisk
01-11-13

Senior Research Scientist - Chr. Hansen A/S
29-10-13

Purchasing Manager, Philips
01-11-13

Director, Microbiome - Chr. Hansen A/S
29-10-13

Erfarne produktionskemikere / 
produktionsingeniører, Novo Nordisk A/S
08-11-13
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