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VIOBAC forbereder kommerciel lancering, og indgår samarbejdsaftale
med en af landets mest erfarne indenfor innovative offentlige indkøb til
sundhedsvæsenet
Lars Dahl Allerup, tidligere chef for Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber i
Region Hovedstaden, tiltræder som bestyrelsesmedlem, medejer og executive advisor i
VIOBAC
Den danske medtech start-up VIOBAC er godt på vej iværksætter nu sidste fase frem mod
regulatorisk godkendelse og kommercialisering af virksomhedens patenterede teknologi mod
urinvejsinfektioner. Siden 2019 har Lars Dahl Allerup været mentor og rådgiver for VIOBAC, men
nu formaliseres samarbejdet gennem en aftale med Lars Dahl Allerups rådgivningsvirksomhed
Miles In The Sky Ventures.
VIOBAC er en dansk medtech virksomhed, som udvikler medicinsk udstyr til forebyggelse af
kateter-associerede infektioner til sundhedsvæsenet. Virksomheden er stiftet og ejet af to læger,
Kasper Storm Køppen og Mads Ørbæk Andersen som siden 2018 har udviklet produktet, der nu er
klar til at påbegynde fasen mod kliniske forsøg, regulatorisk godkendelse og derefter snarlig
kommercialisering. VIOBACs primære fokus er urinvejskatetre, som giver anledning til de
hyppigste hospitalserhvervede infektioner på verdensplan med årligt 700.000 tilfælde og
estimerede årlige omkostninger på svimlende 10 mia. kr. alene i EU. Problemet er globalt og
stigende pga. det demografiske pres, flere ældre, flere kronikere og flere multisyge som i langt de
fleste lande skaber kapacitetsudfordringer i sundhedssystemet. Det handler altså om at undgå
infektioner som forlænger liggetiden og øger risikoen for genindlæggelser. Derfor søger
hospitalerne efter teknologi, som faktisk kan hjælpe dem med at reducere antallet af
indlæggelsesdage.
Lars Dahl Allerup kendes som en af landets mest erfarne inden for innovative offentlige indkøb til
sundhedsvæsenet med tidligere stillinger som først Strategisk Indkøber og siden chef for
afdelingen Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber i Koncernindkøb, Region Hovedstaden.
Gennem mere end 13 år havde Lars Dahl Allerup ansvaret for investeringer og strategiske indkøb
af medtech og life science udstyr til hospitalerne i Region Hovedstaden, samt for regionens
satsning på offentlig-privat innovation og værdibaseret indkøb. Han har desuden været medlem af
Danske Regioners Innovationsboard og Erhvervsministeriets partnerskab for
innovationsfremmende sundhedsudbud. Lars Dahl Allerup forlod Region Hovedstaden i starten af
2021, og han bruger nu sin mangeårige indsigt og erfaring som bl.a. rådgiver og investor inden for
life science branchen. Han er bl.a. bestyrelsesformand og partner i AI-virksomheden Human
Bytes, Senior Advisor hos Rud Pedersen Public Affairs, og desuden medstifter og direktør i
virksomheden Rethink Value som udvikler en model for værdibaseret indkøb. Herudover er Lars
Dahl Allerup investor i life science start-ups gennem selskaberne TechStation Invest og Daruni.

”Vi er utrolig glade for at indgå
en formel samarbejdsaftale
med Lars, som de seneste år
har ageret seniorrådgiver for
os. Lars besidder et enormt
netværk og erfaring inden for
offentlig-privat innovation samt
værdibaseret indkøb, som
styrker vores kompetencer og
optimerer processen i at
komme ud på markedet” siger
Kasper Storm Køppen, adm.
direktør og medstifter af
VIOBAC. Mads Ørbæk
Andersen, direktør og
medstifter af VIOBAC
fortsætter:
”Vi har gennem vores hverv som læger hyppigt stødt på problemet omkring kateter-associerede
urinvejsinfektioner, som gennemsnitligt forårsager 3,5 ekstra indlæggelsesdage for patienterne.
Samtidig er det vigtigt at adressere en stor værdibaseret sundhedsgevinst ved at reducere disse
infektioner både for patienterne, hospitalspersonalet og i form af reduceret antibiotikaforbrug.
Netop et værdibaseret sundhedsfokus er noget Lars igennem længere tid har beskæftiget sig med
og således en oplagt synergi i vores samarbejde med ham.”
I samarbejdet skal Lars Dahl Allerup bistå VIOBAC med udvikling af virksomhedens valueproposition, forretningsmodel og go-to-market strategi for derved at optimere global
kommercialisering af teknologien:
”Jeg har jo kendt VIOBAC gennem et par år, men som investor er det uden tvivl en af de mest
lovende start-ups i dansk medtech. VIOBAC løser et reelt problem, skaber værdi for både patient,
kliniker, hospital og samfund, har styr på deres IP-strategi, en fornuftig regulatorisk vej til CEmærkning, og desuden en kommercielt attraktiv forretningsmodel som er enormt skalerbar fordi
alle sundhedssystemer slås med disse udfordringer” siger Lars Dahl Allerup. Gennem sit arbejde
med værdibaseret indkøb har han netop fokus på sundhedsteknologi som skaber værdi for alle
interessenter på tværs af sundhedssystemet. ”VIOBACs produkt er en optimal værdibaseret case
fordi patienten undgår en ubehagelig infektion, klinikken reducerer liggetid og antibiotikaforbrug,
hospitalet undgår genindlæggelser som følge af gentagne urinvejsinfektioner og kommunen får en
borger som i højere grad kan klare sig i eget hjem – kort sagt; samfundet vinder når hospitalet
bruger teknologi som den Mads og Kasper har udviklet” siger Lars Dahl Allerup.
For mere information, følg med på:
www.viobac.dk
https://www.linkedin.com/company/viobac
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