
Turene rundt under Timedicos loft gjorde dog ingen 
skade på blodet, og vejen var banet for at sætte det før-
ste Tempus600-system op. Det blev installeret på Vejle 
Sygehus i 2009 og virkede efter hensigten.
Næste skridt var Odense Universitetshospital, som også 
havde været inde over projektet på Sygehus Lillebælt. 
Her blev der udviklet videre på apparatet, som blev mere 
automatiseret. Hvor de ansatte før selv skulle »lade« ma-
skinen med blodprøverne og sende dem af  sted, skal de 
nu kun putte prøverne i maskinen, som sørger for resten.

Opkomlinge 

I januar 2011 besluttede Daniel Blak og Peter Sørensen 
for alvor at satse på deres opfindelse. 

En salgschef  blev ansat til at udbrede kendskabet, men 
det har været afgørende, at Sygehus Lillebælt, som er 
et af  de bedst drevne sygehuse herhjemme, og Odense 
Universitetshospital har haft gode erfaringer med de 
systemer, de har fået sat op.
For at sikre positiv omtale har Timedico hele tiden 
arbejdet tæt sammen med sygehusene, så systemet lø-
bende kunne forbedres og brugervenligheden dermed  
øges.
- Det er vigtigt for os, at der ikke er en negativ stem-
ning omkring produktet. Vi er opkomlinge på et stort 
marked, og det betyder, at vi skal have et meget højt 
serviceniveau, så brugerne ikke oplever de fødselsfejl, 
der eventuelt måtte være, forklarer Daniel Blak.

Indtil videre har Timedico sat 36 systemer op på 14 ho-
spitaler i Danmark.
Der er i alt 53 offentlige hospitaler i Danmark, og Daniel 
Blak vurderer, at der er brug for 30-40 anlæg på hvert 
af  de allerstørste supersygehuse.

Nej til opkøb

På spørgsmålet om der har været tilbud om opkøb, er 
svaret kryptisk, men utvetydigt: »Det har der nok.«
Daniel Blak og Peter Sørensen har dog valgt at være 
herrer i eget hus, og af  samme grund har de også valgt 
ikke at indgå eksklusivaftaler i Danmark.
- Vi vil gerne beholde vores frihed og samtidig sikre, at 
kunderne har et frit valg, siger Daniel Blak. 
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- Det eneste, vi kan, er at transportere blod fra A til B, 
siger Daniel Blak beskedent.
Til gengæld er der ingen andre i verden, der kan gøre det 
lige så hurtigt og effektivt som Bording-virksomheden 
Timedico, hvor Daniel Blak er administrerende direktør. 
Faktisk har Timedico med Tempus600-systemet formået 
at få tiden, fra blodet bliver tappet på sygehuset, til analysen  
ligger klar, skåret ned fra tre en halv time til en enkelt.
Det betyder, at flere patienter kan behandles og udskrives 
samme dag, hvilket sparer hospitalerne tid og samfundet 
penge.

Problemer med blod

Oprindeligt lavede Daniel Blak og kompagnonen Peter 
Sørensen ventilationsanlæg i virksomheden Fagtek, men 
en opgave for Danone fik dem til at bruge luft på en helt 
ny måde.

Opgaven lød på at transportere små plastikflasker til 
yoghurt rundt på den franske fødevaregigants fabrik i 
Valencia, og det system blev begyndelsen på Timedico.
Igennem et bestyrelsesmedlem i Fagtek kom virksom-
heden i 2008 i kontakt med Sygehus Lillebælt, som be-
står af  sygehusene i Kolding, Vejle, Fredericia, Give og 
Middelfart.
- De sagde, at deres største problem var at transportere 
blod rundt på det enkelte hospital. Det tog for lang tid, 
og der var for stor usikkerhed forbundet med det, siger 
Daniel Blak.
Det problem mente han og Peter Sørensen, at de kunne 
løse, og de indledte et samarbejde med Sygehus Lillebælt 
og specielt overlæge Ivan Brandslund, som overbeviste 
de to virksomhedejere om, at der var fremtid i ideen.
Timedico søgte de første patenter i 2008 og satte for 
alvor gang i udviklingen af  et system, der kunne trans-
portere blod fra sygehusenes forskellige afdelinger ned 
i laboratoriet.

Løsningen blev Tempus600, et rørpost-agtigt system, der 
via trykluft sender blodprøver rundt i plastikrør, der er 
skjult i loftet eller gulvet. 

Fra sort til hvidt

Et af  de kulsorte smedeværksteder, der havde været 
brugt i ventilationsafdelingen, blev omdannet til et krid-
hvidt, lyst lokale, som skulle minde om de sterile gange 
og værelser på et hospital.
Sygehus Lillebælt var med i flere dele af  udviklingen. 
Da systemet skulle testes, opførte sygehusets bioana-
lytikere et provisorisk laboratorium på virksomheden, 
og de ansatte blev bedt om at give blod, som blev sendt 
rundt langs loftet i tynde plastikrør.
Herefter blev blodet testet for, om det havde taget skade.
- Hvis blodprøven får for mange slag, bliver de røde 
blodlegemer beskadiget, og prøven kan ikke bruges. 
Derfor kan man ikke bare uhæmmet sende den rundt, 
siger Daniel Blak.

Blod med posten 
Timedico har udviklet et system, som sparer hospitalerne tid og penge

Bygningerne i Bording huser ud over Timedico også ventilationsfirmaet Fagtek samt Noles, som producerer udstyr til legepladser. Daniel Blak (billedet) og kompagnonen Peter Sørensen ejer alle tre 

firmaer og deles om direktørposterne. Flere hundrede meter lange plastrør indgår i Tempus600-systemet, der med trykluft sender blodprøver rundt mellem sygehusafdelinger.   Foto: Tony Brøchner 

Da det første Timedico-system blev sat op på Vejle Sygehus, 

var aftalen, at hvis ikke det virkede, skulle der ikke betales en 

krone, og Timedico ville pille det ned igen uden beregning. 

Hvis rørpost-systemet derimod fungerede efter hensigten, 

skulle hospitalet betale, men ville også modtage royalties  

for de næste salg for at have hjulpet med udviklingen. 

Timedico får fremstillet sine trykluft-apparater hos Linatech, der ligger i Vium mellem Viborg og Silkeborg. 

Timedicos system kan sende op mod 2000 prøver  

om dagen. Ud over blodprøver kan også urin-,  

fæces- og vævsprøver sendes gennem rørene.   
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Som den eneste spiller på markedet med et produkt, der 
med fordel kan bruges på alle hospitaler i hele verden, 
ville det være oplagt for Timedico at brede sig ud over det 
danske marked. Indtil videre har Bording-virksomheden 
dog valgt at fokusere lokalt.
- Vi vil have produktet helt færdigt, inden vi begynder at 
eksportere; ellers bliver det for dyrt at skulle servicere, 
siger administrerende direktør Daniel Blak.
USA har fra starten været interesseret i at handle med 
den danske virksomhed, men her er det endnu vigtigere, 
at produktet er i orden ned i mindste detalje.
- Indtil videre har vi sagt nej til USA. Der er for stor en ri-
siko for retssager, hvis tingene går galt, siger Daniel Blak.

Nu er Timedico på version seks af  sit rørpost-system 
og klar til at sende det ud i den store verden. Det seneste 
halve år er virksomheden så småt begyndt at lukke op 
for nye markeder. 
I første omgang er fire systemer sat op i Sverige og tre i 
Thailand. Indmarchen i Thailand skyldes, at en importør 
flere gange har ringet og presset på for at komme til at 
sælge systemerne dér. Da han kunne garantere en service, 
der var lige så høj som på det danske marked, valgte Ti-
medico til sidst at bruge ham til at komme ind i Thailand.
Det bliver samme fremgangsmåde, når virksomheden 
skal ind på andre markeder.
- Nordeuropa kan vi selv servicere, men når vi kommer 
længere væk, har vi brug for at have distributører, som 
kan yde hurtigt og effektiv support, siger Daniel Blak.

I første omgang er blikket rettet med Skandinavien, 
Tyskland, England og Holland, men da det er svært at 
nedbryde barriererne i et land, bruger Timedico samme 
fremgangsmåde, som har vist sig effektiv på det danske 
marked.
- Hospitalerne er referencekøbere. Når vi er kommet ind på 
de første to hospitaler, skal vi ikke overbevise den tredje 
om, at systemet virker, eller at det er stabilt. Så kommer 
vi hurtigere til budgetsnakken, siger Daniel Blak.
Derfor gælder det i første omgang om at få foden indenfor 
på et af  de mest anerkendte hospitaler i hvert enkelt land, 
gerne et universitetshospital, og så lade hospitalet fungere 
som referencekilde. 
- Pålidelige referencer er af  en uvurderlig betydning i 
medicobranchen og for vores brand, fastslår Daniel Blak.

Klar til  
eksport   

af Jørn roed jro@herningfolkeblad.dk

For at Timedico skulle have en chance for at få succes 
med sit rørpost-system, har det været nødvendigt at lave 
om på arbejdsgangene på de danske hospitaler.
- Vi har set store muligheder i at ændre faggrænserne. 
så dem har vi været inde at skubbe til, siger Timedicos 
administrerende direktør, Daniel Blak. 
Problemet ligger i, at læger gør det, de altid har gjort, og 
det samme gælder bioanalytikere (der før hed hospitals-
laboranter), sygeplejersker og portører. Det vil sige, at 
selv om både sygeplejersker og piccoliner er uddannet til 
at tage blodprøver, så bliver de taget af  bioanalytikere, 
da det altid været deres opgave.
Blodprøverne har så ligget i op til flere timer og ventet på 
at blive transporteret ned i laboratorierne. Det har i gen-

nemsnit taget tre en halv time, fra blodet blev tappet, til 
analysen poppede op på den rigtige afdelings computere.
Med Timedicos Tempus600-system er tiden nede på un-
der en time. Tapnings-processen tager stadig 20 minutter, 
og analysen en halv time, men transporttiden fra afdeling 
til laboratorium er kraftigt reduceret.
Når blodprøverne er taget og lagt i maskinen, bliver de 
sendt af  sted mod laboratoriet med en hastighed på 10 
meter i sekundet, og da det længste rørsystem indtil vi-
dere er på 480 meter, tager transporten under et minut.
- Vi har stillet 16 anlæg op på Esbjerg Hospital, og labo-
ratoriet garanterer nu deres afdelinger, at der maksimalt 
går en time, fra blodprøven bliver rekvireret og taget, til 
patienten har resultatet, siger Daniel Blak.
Det betyder, at rørpost-systemet sparer penge flere steder 
i hospitalsvæsenet.

På Odense Universitetshospital er bioanalytikernes gang-
tid blevet reduceret med 80 procent, hvilket vil sige, at 
de kan at bruge deres uddannelsesmæssige ekspertise i 
stedet for at transportere blodprøver rundt på gangene.
Samtidig bliver patienterne hurtigere diagnosticeret, 
hvilket kan føre til en hurtigere udskrivelse.
Tidligere har læger og sygeplejersker været vant til, at 
en blodprøve taget inden stuegang om morgenen var 
tilbage omkring middagstid. Nu ligger analysen klar 
inden stuegangen, og det betyder, at patienten kan blive 
behandlet og eventuelt udskrevet samme dag, hvis be-
handlingen virker, eller kan nå at blive behandlet flere 
gange samme dag.
- Det får patienterne hurtigere og mere effektivt igennem 
deres behandlingsforløb, hvilket sparer sengedage. Det 
er noget, politikerne forstår, siger Daniel Blak.  

- Vi har skubbet til faggrænserne 
Timedico måtte ændre arbejdsgangene i det konservative hospitalssystem

Produktet skulle være helt færdigt, inden Timedico turde satse på eksport 

Timedicos rørpost-system bringer prøverne frem til en kasse  

i laboratoriet, hvor bioanalytikerne putter dem i den maskine, 

der klarer analysen. Siemens laver endda maskiner, der kan 

få blodprøverne fra kassen over i analyse-apparatet, og på 

syv danske hospitaler er alt mandskab i laboratorierne væk.

  Foto: Tony Brøchner  


