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Forundersøgelser 
og forprojekter

Udviklingen i antallet af forundersøgelser og 
forprojekter i perioden 2010 til og med 2014 
fremgår af figur 1. En forundersøgelse er beteg-
nelsen for innovationsmiljøets undersøgelse 
af et projekt, inden der træffes beslutning om 
investering. Et forprojekt er betegnelsen for 
en investering, som innovationsmiljøet har 
foretaget inden for rammerne af en ny virk-
somhed.

Der er i perioden 2010 til og med 2014 
tilført innovationsmiljøernes porteføljeselska-
ber  i alt 841,6 mio. kr.  i  offentlig  primær og 
sekundær forprojektkapital. I 2014 investerede 
innovationsmiljøerne på vegne af staten 191,4 
mio. kr. i nye og bestående porteføljeselskaber.

Af de investerede midler i 2014 blev 174,7 
mio. kr. investeret som primær forprojektkapi-

tal, dvs. i investeringer i  de første runder, hvor 
innovationsmiljøerne kan investere samlet 
maksimalt 3,5 mio. kr. på statens vegne i det 
enkelte selskab. I 2014 fik 61 nye selskaber 
investeret primær forprojektkapital fra innova-
tions- miljøerne. I 2013 blev der investeret i 68 
nye selskaber.

Endvidere blev der investeret 16,7 mio. 
kr. som sekundær kapital i den eksisterende 
portefølje, hvor innovationsmiljøerne på 
vegne af staten kan investere yderligere op til 
2,5 mio. kr. i det enkelte selskab, såfremt den 
statslige investering udgør maksimalt 40 % af 
den samlede investering. Med andre ord skal 
private investorer i den sekundære investe-
ringsrunde bidrage med mindst 60 % af den 
samlede investering.
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Igangsatte forundersøgelser: I alt 1.397
Igangsatte forprojekter: I alt 319

Figur 1
Forundersøgelser og forprojekter 2010-2014
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Den branchemæssige fordeling af investe-
ringer i nye forprojekter og investeringer af 
sekundær kapital fremgår af figur 2 og 3. Antal-
let af nye investeringer i 2014 med sekundær 
kapital var 25, mens det i 2013  var 28.

Hele porteføljen bestod ved udgangen af 
2014 af 323 selskaber – mens den ved udgan-
gen af 2013 bestod af 315 selskaber. Tilgangen 
af nye selskaber til porteføljen har med andre 
ord svaret nogenlunde  til den reduktion, 
der er sket i form af exits og selskabsluknin-
ger. Den branchemæssige fordeling af hele 
porteføljen fremgår af figur 4. Fordelingen på 
brancher viser som tidligere år en overvægt af 
selskaber inden for biotek/medico og IKT.

36 % af de porteføljeselskaber, der var i inno-
vationsmiljøernes porteføljer ved udgangen 
af 2014 udspringer fra forskningsinstitutioner. 
Dette er en lille stigning i forhold til de seneste 
år. I 2013 havde 7 af de 68 nye selskaber, der 
blev etableret dette år udspring fra forsknings-
institutioner. I 2014 var dette tal steget  til 13 
ud af 61 nyetablerede selskaber.

14 % af selskaberne har en formaliseret 
FoU-aftale med en forskningsinstitution. 
Særligt selskaberne inden for biotek/medico 
har tilknytning til forskningsinstitutioner - se 
figur 4.
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Nye forprojekter 2014: I alt 61
Heraf med udspring i universitet, sektorforskning, GTS og hospi-
tals-forskning: I alt 13

Figur 2
Nye forprojekter igangsat i 2014
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Hele porteføljen pr. 31.12.2014: I alt 323
Heraf med udspring i universitet, sektorforskning,
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Antal med formaliseret F&U aftale med universitet, sektorforsk-
ning, GTS og hospital: I alt 44

Figur 4
Antal porteføljeselskaber pr. 31.12.2014
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Figur 3
Antal investeringer med sekundær kapital 
i 2014
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Virksomhedernes 
overlevelse

Innovationsmiljøerne skal investere i projek-
ter, hvor risikoen i startfasen er for høj til, at 
der kan tiltrækkes kapital fra andre private 
kapitalkilder, men som samtidig indeholder et 
stort potentiale.

Denne risikovillighed har skabt en række 
succesrige virksomheder, heriblandt de fire, 
som er portrætteret i dette performanceregn-
skab. Men af den høje risikoprofil følger også, 
at nogle af iværksættervirksomhederne af 
forskellige årsager må lukke.

I løbet af 2014 lukkede innovationsmiljøerne 
i alt 17 selskaber i deres porteføljer jf. figur 5., 
mens de i 2013 lukkede 31.  En rundspørge 
blandt innovationsmiljøerne viser, at 9 af 
lukningerne havde markedsmæssige årsager. 
Færre end tidligere år er lukket af finansie-
ringsmæssige årsager.

Man skal imidlertid være opmærksom på, 
at et selskabs lukning ofte skyldes et samspil 
mellem en række faktorer.

Figur 5
Antal lukkede selskaber i 2014 fordelt på branche og hovedårsagen til lukningen (baseret på miljøets vur-
dering) – samme virksomhed kan kun tælle med under én årsag.

Branche Markeds-
forhold

Finansierings-
problemer IPR problemer Teknologi-

problemer
Iværksætters 
kompetencer

IKT 2 0 0 1 2

Biotek/medico 5 2 0 1 0

Industri/elektronik 1 1 0 0 0

Miljø/energi 1 1 0 0 0

Andet 0 0 0 0 0

Alle brancher 9 4 0 2 2
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Overlevelsesraten fem år efter etablering, 
ligger på mellem 39 og 61 % for de forprojek-
ter, der blev etableret i perioden 1998 - 2009. 
Gennemsnitligt ligger overlevelsesraten på 
fem års sigt hos innovationsmiljøernes porte-
føljeselskaber på 49 % (386 ud af 789). Overle-

velsesraten afspejler, at innovationsmiljøerne 
generelt tager en meget høj risiko. I alt var der 
ved udgangen af 2014 434 levende virksom-
heder etableret med finansiering fra innovati-
onsmiljøerne, heraf var 323 stadig i miljøernes 
porteføljer, mens 111 var exittede selskaber.
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Figur 6
Antal etablerede samt overlevende virksomheder 5 år efter etableringen fra perioden 
1998-2014

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013

56

6

107

7 11

119

14

79

13

61

12

65

5

53 49

18 16

57

25

51

15

37
27

55
41

69

5056
48

65 68 65 61 61

Antal nyetablerede virksomheder: I alt 1.108
Levende pr. 31.12.2014 (både i porteføljen og exittede): I alt 434

Figur 7
Levende virksomheder 31.12.2014
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Kapital fra eksterne kilder

Porteføljeselskaberne tiltrak i 2014 750,9 mio. 
kr. i privat kapital fra eksterne private investo-
rer. Det er en tilbagegang forhold til 2013, hvor 
der blev tiltrukket 928,4 mio. kr.

I perioden 2010 til og med 2014 er der 
tiltrukket 3,8 mia. kr. svarende til 4,5 kr. fra 
private investorer for hver krone, der i samme 
periode er investeret i innovationsmiljøernes 
porteføljeselskaber som offentlig forprojekt-
kapital (841,6 mio. kr.). Porteføljeselskaberne 
tiltrækker med andre ord mere end fire gange 
så meget privat kapital som det beløb, der 
investeres af innovationsmiljøerne på vegne 
af staten.

56 % af den tiltrukne kapital i 2014 (419,8 
mio. kr.) kom fra danske ventureselskaber. 
Dette er en fremgang i forhold til 2013, hvor 
353,8 mio. kr. (eller 43 %) kom fra dansk 
venture. Af de 419,8 mio. kr. kom 30,7 mio. kr. 
som direkte ventureinvesteringer fra Vækst-
fonden, mens 134,8 mio. kr. kom fra nogle af 
de ca. 20 venturefonde, som Vækstfonden er 
medinvestor i sammen med en række pri-
vate og institutionelle investorer, som står for 

størsteparten af disse investeringer. Der er med 
andre ord fortsat en klar synergi mellem inno-
vationsmiljøernes og Vækstfondens indsats. 
254,3 mio. kr. blev investeret af andre danske 
venturefonde. 

11 % (88,2 mio. kr.) af den tiltrukne kapital 
i 2014 kom fra udenlandsk venture. Dette er 
en kraftig nedgang set i forhold til 2013, hvor 
udenlandsk venture stod for 405,6 mio. kr. 
Heraf udgjorde en børsintroduktion lidt over 
100 mio. kr.. 

I 2014 bidrog Business Angels med inve-
steringer på 55,9 mio. kr.,  hvilket var ca. 20 
mio. kr. lavere end i 2013. Business Angels er 
fortsat af stor betydning for en lang række af 
innovationsmiljøernes porteføljeselskaber, 
herunder specielt de selskaber, som har brug 
for investeringsbeløb på under 5 mio. kr. – en 
størrelse, som ventureselskaber typisk har 
som minimumsgrænse. 86  af porteføljeselska-
berne tiltrak således kapital af en størrelse på 
op til 1 mio. kr. 

Pengeinstitutterne spiller på grund af det 
høje element af risiko en meget begrænset 
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Figur 8
Offentlig og privat kapital 2010-2014 
(mio. kr.)

Figur 9
Tilført privat kapital til selskaber i 2014 
(mio. kr.)
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rolle i forbindelse med finansieringen af por-
teføljeselskaberne. I beløbene herfra indgår 
også lån med kaution fra Vækstfonden. I 2014 
tegnede dette område sig kun for 2,4 mio. kr. af 
den samlede tiltrukne kapital.

Biotek/medico selskaberne har i tidligere 
år været de selskaber, der har tiltrukket mest 
privat kapital. Dette var også tilfældet i 2014, 
hvor selskaberne i denne sektor tiltrak 507,7 
mio. kr. eller 67 % af den samlede tiltrukne 
kapital bl.a. i kraft af, at der var to selskaber, der 
hver især tiltrak mere end 100 mio. kr.

Inden for alle brancher er der i 2014 (som i 
tidligere år) en markant overvægt af selskaber, 
der tiltrak op til 10 mio. kr. Sammenlignet med 

tiden før finanskrisen er der en tendens til, 
at flere selskaber nu tiltrækker mere end 0,5 
mio. kr. I den anden ende af skalaen var der 
i 2014 to selskaber, der tiltrak mere end 100 
mio. kr. hver.  Porteføljeselskaberne tiltrækker 
imidlertid oftest kapitalen over flere omgange, 
og flere af selskaberne har således over tid 
tiltrukket væsentligt større kapitalbeløb, end 
det fremgår af figur 11.

Evnen til at tiltrække privat kapital er en af 
de succesparametre, der indgår i den bereg-
ningsmodel, som danner udgangspunkt for 
fordeling af de statslige investeringsmidler 
mellem innovationsmiljøerne.
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Figur 10
Tilført privat kapital til selskaber i 2014 (mio. kr.)
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Figur 11
Antal virksomheder i porteføljen pr. 31.12.2014, 
der har tiltrukket privat kapital i 2014 (al privat 
egenkapital og lånekapital) inden for de opstillede 
intervaller.
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Medarbejdere 
og omsætning i 
porteføljeselskaber

Innovationsmiljøerne har til formål at fremme 
nye virksomhedsetableringer ved at investe-
re i den tidligste fase, hvor virksomhederne 
normalt kun har få medarbejdere.

De fleste af porteføljeselskaberne kører i 
den første tid med meget slanke organisatio-
ner, hvor en lang række opgaver er outsourcet. 
Selv om der fra 2010 er blevet mulighed for at 
investere et større beløb i første runde som pri-
mær forprojektkapital, er innovationsmiljøer-
ne fortsat varsomme med på forhånd at binde 
en for stor del af investeringerne i selskaberne 
på ansættelser. Ved udgangen af 2014 var der i 
de 323 porteføljeselskaber 1.601 medarbejde-
re, mens der ved udgangen af 2013 var 1.582 
medarbejdere i 315 porteføljeselskaber. Den 
forholdsvis beskedne vækst i antal medar-
bejdere hænger sammen med, at en række 
selskaber med relativt mange medarbejdere 
i 2014 blev exittet fra innovationsmiljøernes 
porteføljer.

IKT-sektoren tegner sig som tidligere år for 
mere end halvdelen af medarbejderne (60 %).

For mange af innovationsmiljøernes por-
teføljeselskaber er målet ikke nødvendigvis 
at igangsætte egen produktion. Derimod er 
forretningsmodellen ofte baseret på licensie-
ring, frasalg eller overtagelse fra en eksisteren-
de virksomhed. På den måde bliver mange af 
de skabte innovationer indirekte til vækst og 
jobskabelse i andre virksomheder. Dermed 
er der ikke en stor beskæftigelseseffekt hos 
porteføljeselskaberne selv, hvilket heller ikke 
er ambitionen.

Andelen af kvindelige iværksættere i porte-
føljeselskaberne er angivet i figur 13. I selska-
ber, hvor der er mere end én iværksætter er 
det ”hovediværksætteren”, der tæller med i 
oversigten. Oversigten viser, at det kun er et 
fåtal af porteføljeselskaberne, der har kvinder 
i spidsen som iværksættere – 3 % af de sam-

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi Andet

965

351

113
171

1

Medarbejdere: I alt 1.601

Figur 12
Medarbejdere i porteføljeselskaber pr. 
31.12.2014
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lede porteføljeselskaber. Af de nyetablerede 
selskaber i såvel 2012 som 2013 havde 10 % 
af selskaberne en kvinde i spidsen, mens kun 
3 af de 61 selskaber, der blev etableret i 2014, 
havde en kvinde i spidsen.

Den totale omsætning i porteføljeselska-
berne var i 2013 på 1,1 mia. kr. mens der i 2014 
var en omsætning på 0,9 mia. kr. Forklaringen 
på dette fald er, at en række selskaber, der har 

vist deres forretningsmæssige potentiale i 
2014 blev exittet fra innovationsmiljøernes 
porteføljer.

Når porteføljeselskaberne ved exit (salg) 
fusioneres ind i bestående virksomheder, er 
det ikke længere muligt at følge væksten i 
beskæftigelse og omsætning.
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183,5

0

Omsætning i porteføljeselskaber: I alt 929,3

Figur 14
Omsætning i porteføljeselskaber (mio. kr.) 
pr. 31.12.2014
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Iværksætterkønsfordeling
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Patenter og 
patentansøgninger

195 af de 323 aktive selskaber i innovations- 
miljøernes porteføljer ultimo 2014 havde 
beskyttet deres idé med patent/patentansøg-
ning. Selskaberne inden for biotek/medico 
har som i tidligere år  den største grad af patent 
beskyttelse. Flere af selskaberne har mange 

patenter/patentansøgninger. Her er det mar-
kant, at biotek/ medico-selskaberne i porte-
føljen tegner sig for mere end halvdelen af det 
samlede antal patenter/patentansøgninger i 
porteføljeselskaberne.
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Antal patenter og patentansøgninger: I alt 474

Figur 15
Antal selskaber i porteføljen pr. 31.12.2014 der 
udnytter patenter og patentansøgninger

Figur 16
Antal patenter og patentansøgninger 
i selskaber i porteføljen pr. 31.12.2014
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Exits og tilbagebetaling

Innovationsmiljøerne stiller ikke blot risi-
kovillig kapital til rådighed for nystartede 
videnbaserede   iværksættervirksomheder. 
Kapitalen er også meget tålmodig. Det tager 
tid at få etableret Proof of Concept og Proof of 
Business – det tager tid at nå fra idé til marked. 
Men tallene tyder på, at det er blevet lidt lette-
re at finde egentlige købere til selskaberne.

Tilbagebetalingen af de statslige investe-
ringer blev i 2014 49,1 mio.  kr.  mens tallene 
for 2013 og 2012 var hhv. 31,1 mio. kr. og  41,3 
mio. kr.

Tilbagebetaling er et centralt succeskriteri-
um for innovationsmiljøerne og tæller med i 
den beregningsmodel, der benyttes af Styrel-

sen for Forskning og Innovation, når investe-
ringsmidlerne til innovationsmiljøerne skal 
fordeles.

Sammenligner man tilbagebetalingerne 
siden 2010 med den investerede offentlige 
forprojektkapital, er forholdet mellem tilba-
gebetalinger og investeringer ca. 1:5. I den 
forbindelse skal man være opmærksom på, 
at der siden 2010 i kraft af et bevillingsløft 
til innovationsmiljøerne er investeret store 
beløb i netop disse fire år, og at tilbageløbet fra 
disse investeringer først så småt er begyndt at 
komme.

49,1

23,1 23,6

41,3

31,1

2010 2011 2012 2013 2014

23,1 23,6 41,3 31,1 49,1

Figur 17
Tilbagebetaling af statslige investeringer  
2010-2014 (mio. kr.)
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I 2014 var der i alt 36 exits af selskaber fra 
innovationsmiljøernes porteføljer. Imidlertid 
skete flertallet af disse exits med tab (25) og 
8 med fortjeneste, heraf 4 med fortjeneste på 
mellem 100 og 300% og 2 med en fortjeneste 
på mere end 300% (se figur 18). Tallene for 
exits med fortjeneste er ikke høje, men afspej-
ler ikke desto mindre en forbedring i forhold 
til tidligere år. 

Der er i forbindelse med exits med tab 
oftest tale om selskaber, hvor innovationsmil-

jøerne har vurderet, at et fortsat engagement 
i selskaberne set med investorøjne er uden 
perspektiv.

En række selskaber er på vej mod exits, dvs. 
enten har selskaberne betalt deres lån helt 
eller delvist tilbage til innovationsmiljøet, eller 
innovationsmiljøet har solgt en del af sine 
kapitalandele i selskaberne. 40 af selskaberne 
i porteføljen var ved udgangen af 2014 i gang 
med at afvikle deres lån m.v. fra innovations-
miljøerne.

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi Andet

2

2
1

2

8 9

1
1

2
1 6

1

IKT Biotek/
medico

Industri/
elektronik

Miljø/energi Andet

1
4

18

2

9
1
2 3

Exits med tab
Exits med break even
(=provenu af investeret egenkapital og lån <10 %)
Exits med fortjeneste på 10-100 %
Exits med fortjeneste på mellem 100 og 300 %
Exits med fortjeneste på over 300 %

Tilbagebetaling er sket med under 50 % af det investerede beløb
Tilbagebetaling er sket med 50-100 % af det investerede beløb
Tilbagebetaling er sket med 100-300 % af det investerede beløb
Tilbagebetaling er sket med over 300 % af det investerede beløb

Figur 18
Exits i 2014

Figur 19
Antal selskaber der pr. 31.12.2014 har påbegyndt 
tilbagebetaling af de investerede midler
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Case
Drugster ApS



Armbånd afslører  
giftige drinks
Unge i nattelivet kan snart glæde sig over muligheden for at be-
skytte sig mod, at uvedkommende putter narkotiske stoffer eller 
medicin i deres drinks og øl. Den aarhusianske iværksætter Ulrik 
Merrild har nemlig udviklet en test, der kan afsløre, om der er an-
det end rom i colaen.

Grønt lys: Drik. Rødt lys: Lad stå. Med et enkelt 
klik vil diskoteks- og koncertgæster med 
Drugsters simple lys-test hurtigt opdage, hvis 
deres drink indeholder medicin eller stoffer. 

Påtvungne forgiftninger er et stigende 
problem i Danmark og især Asien og USA. 
Ofrene er som regel unge piger, der udsættes 
for voldtægter, og turister og forretningsfolk, 
der typisk udsættes for tyverier. Hidtil har den 
eneste måde at beskytte sig mod overgreb 
været at holde øje med sin drink. 

”Det kan man ikke gøre hele tiden, og hvis 
det er i festligt lag, er man ikke så fokuseret på 
det. Så er det mere trygt med en lille enhed, 
som kan fortælle, om der er noget galt med 
drinken eller ej,” siger Ulrik Merrild, der stifte-
de Aarhus-virksomheden Drugster i septem-
ber 2013. 

Ulrik Merrild har tidligere arbejdet med 
signalbehandling og anvendelse af lys, og han 
tænkte, at lys også måtte kunne bruges til at 

analysere indholdet i drinks.
”Ethvert stof har et fingeraftryk på samme 

måde, som vi har forskellige fingeraftryk. Når 
man lyser på et stof reflekteres lyset, men 
refleksionen er forskellig, alt efter hvilket stof 
der er i væsken.”

Handy størrelse

Modellen består af et optisk system med spek-
trometer, kølesystem, spejle og linser – ikke 
just handy i en håndtaske – men inden året er 
omme er prototypen skrumpet ind til tænd-
stikæske-størrelse. Enten i form af et armbånd 
eller en device til en mobiltelefon. Diskret og 
nem at have med og bruge, bare et klik på en 
knap og et lys, der lyser rødt eller grønt. 

Forud for prototypen ligger en omfattende 
markedsanalyse med adskillige fokusgruppe-
interviews i Danmark og Kina, og et samarbej-
de med psykiatriske afdelinger.  
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”Vi kunne se i de forskellige fora, der er på 
nettet, at folk er frustrerede over, at der ikke 
gøres mere for at forhindre påtvungne forgift-
ninger, og vores markedsundersøgelse viste en 
stor interesse fra både piger og drenge. Og især 
deres forældre.”

I løbet af foråret kommer en model på stør-
relse med en sodavandsflaske på markedet 
henvendt til bl.a. festivalarrangører og disko-
teksejere. Sammen med en kemiker og en 
fysiker har Ulrik Merrild identificeret 70 af 100 
kendte stoffer. Og de er forberedt på nye typer: 

”Ligesom der er opdateringer til compu-
terens virus-programmer, fordi der hele tiden 
kommer nye vira til, vil der være opdateringer 
til produktet. Vi kan opdatere produktet, så vi 
kan analysere de nye stoffer. Herudover ved vi 
også, hvordan øl og vin ser ud, så vi kan også 
opfange stoffer, vi reelt ikke kender.”  

Skaber arbejdspladser

I september 2013 investerede BOREAN 
Innovation 1.8 mio. kr. i Drugster. I dag tæller 
virksomheden fire ansatte, og ved årsskiftet 
investerede BOREAN Innovation yderligere 
2,2 mio. kr. 

FAKTA OM DRUGSTER APS
Stiftet: September 2013
Medarbejdere: 4
Innovationsmiljø: BOREAN Innovation
Direktør: Ulrik Merrild

”Vi har under hele forløbet haft og har i dag 
et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med 
BOREAN Innovation. Den gode og profes-
sionelle dialog i bestyrelsessammenhænge 
er meget værd. Som iværksætter har man 
desuden rigeligt med opgaver, og derfor er det 
positivt, at samarbejdet ikke opleves bureau-
kratisk, så man kan koncentrere sig om sin 
idé. Det giver i sidste ende garanteret også det 
bedste resultat.” 

Ulrik Merrild forventer, at hans idé vil ska-
be flere danske arbejdspladser:

”Der er ingen tvivl om, at langt hovedpar-
ten af vores omsætning bliver eksport. Men 
der er et stort videnindhold i produktet, både 
i softwaren og opbygningen af den, og det er 
væsentligt for os, at hele vores kerneteknologi 
og udvikling ligger i Danmark.” 
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Case
ENVIRONMENT SOLUTIONS



Denne gang var det ikke 
Egon der havde en plan
Borgerne i Jyllinge ved Roskilde Fjord led hårdt under stormen 
Bodils hærgen i december 2013. Husene i de lavtliggende områder 
blev oversvømmet, og mange familier kom i lang tid derefter til 
at leve med efterveerne. Da stormen Egon meldte sin ankomst i 
januar 2015, var planen imidlertid klar. De mobile dæmninger fra 
Environment Solutions var en afgørende del af den.

Det var med bange anelser, at borgerne i de 
lavest beliggende huse i den sydlige ende 
af Roskilde Fjord imødeså stormvarslerne 
i begyndelsen af januar 2015. 13 måneder 
tidligere var området i Jyllinge Nordmark 
nord for Roskilde blevet hårdt ramt af stormen 
Bodil, som pressede store vandmængder ned i 
den smalle fjord. I januar 2015 var en række af 
skaderne endda endnu ikke blevet udbedret. 
Udsigten til en ny oversvømmelse var ubærlig.

Men stormen i januar 2015 fik en anden og 
lykkeligere udgang, end tilfældet var i decem-
ber 2013. Beredskabet havde nemlig lagt en 
plan, og Environment Solutions var en vigtig 
del af denne plan. I god tid inden stormens 
kulmination havde Environment Solutions 
udlagt ca. 1.000 meter mobile dæmninger, 
som beskyttede de lavest beliggende områ-
der mod fjordvandet og mod den forhøjede 
vandstand i åsystemerne. Tilsvarende havde 
virksomheden sammen med beredskabet 
udlagt mobile dæmninger ved Frederikssund. 

De dæmninger, som Environment Solutions 
anvender, bliver fyldt med vand og erstatter 
den gammeldags og tidskrævende metode 
med at dynge sandsække op.

Indsatsen lykkedes
 
Da højvandet havde lagt sig, stod det klart, at 
de mobile dæmninger havde holdt vandet 
ude, og et par måneder senere anbefalede den 
kommunale beredskabschef, at kommunen 
anskaffede udstyret fra Environment Soluti-
ons, så det kan indgå permanent i beredska-
bet.

Indsatsen i Jyllinge foregik ikke uden 
uheld, idet en af de mobile dæmninger fra 
Environment Solutions blev påkørt af en 
lastbil og sprang læk. Men da de store slanger i 
modsætning til andre, konkurrerende syste-
mer er produceret med to kanaler, var følgerne 
ikke katastrofale. 

Environment Solutions er en del af CAP-
NOVAs portefølje, og virksomheden har 
desuden fået kapital fra den regionale fond 
CAPNOVA Invest Zealand.

 

Dødens Gab

Administrerende direktør Anders Philipsen ser 
CAPNOVAs rolle som helt afgørende for den 
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succes, som Environment Solutions oplever:
”Det koster tid og penge at udvikle det udstyr, 
vi arbejder med, og det er derfor vigtigt, at vi 
har kapital til at komme forbi dét, man kunne 
kalde Dødens Gab – altså den tid, der går fra 
udviklingsstadiet, til ordrerne faktisk begyn-
der at komme i hus.”

Og ordrerne er begyndt at komme i hus. 
Mens opgaven i Jyllinge var den første, større 
danske opgave, har Environment Solutions 
i 2014 lukket en ordre på et stort tocifret 
millionbeløb i Rumænien. Der er tale om et 
EU-støttet projekt, der skal afbøde virknin-
gerne af nogle af de hyppige oversvømmel-
ser i de europæiske floder. Rumænerne har 
kunnet hente vidnesbyrd om effektiviteten i 
det danske system ved at studere indsatsen i 
Ungarn, der i juni 2013 var ramt af voldsomme 
oversvømmelser fra Donau. I nogle meget ner-
vepirrende dage lykkedes det Environment 
Solutions at afværge, at et gasraffinaderi blev 
oversvømmet. En oversvømmelse ville have 
udløst en miljøkatastrofe.

Ny kontrakt i Frankrig

Det internationale gennembrud for Environ-
ment Solutions er også blevet understreget 
i forbindelse med, at virksomheden netop 
har indgået en ny kontrakt på fire år med det 
franske beredskab, Securité Civile. I Frankrig 
har de mobile dæmninger ved flere lejlighe-
der afværget massive oversvømmelser af en 

FAKTA OM ENVIRONMENT  
SOLUTIONS
Stiftet: November 2011
Medarbejdere: 11
Innovationsmiljø: CAPNOVA

række byer og trafikanlæg.
Tom Weidner, der er investment manager i 
CAPNOVA og medlem af bestyrelsen i En-
vironment Solutions, ser virksomheden som 
et godt eksempel på koblingen af statslige 
midler, regionale midler og støtte fra fonde:

”Ved siden af vores oprindelige investerin-
ger har vi udnyttet vores særlige kendskab til 
fundraising. Det førte til støtte på 1,6 millioner 
kroner fra Fornyelsesfonden, som sammen 
med Environment Solutions egenfinansiering 
på 1,9 millioner blev brugt til at dokumente-
re effekten af et gigantisk, mobilt reservoir, 
GVOIR, der blandt andet kan anvendes til 
midlertidig opbevaring af spildevand og olie.”

Koblingen mellem investeringskapital og 
afsøgningen af mulighederne for fondsstøtte 
er siden blevet en integreret del af CAPNOVAs 
faste procedure, når nye virksomheder skal 
screenes.
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Case
Inhust ApS



App forbedrer hverdagen 
for børn med særlige 
behov 

Et skema med alt, hvad man skal lave hele 
dagen, er ikke særlig fedt at have hængende på 
værelset, når man er 11 år.

Iværksætter Betina Carstens søn Baldur, der 
har diagnosen indadvendt ADHD, har brug for 
en skemalagt hverdag for at undgå kaos i sit 
hoved og for at kunne overskue hverdagen.

”Det virkede forkert, at der skulle hænge 
en masse noter på hans værelse og i køkkenet, 
for han havde jo ikke lyst til, at det skulle være 
synligt for alle. Han er normalt begavet, og 
hvem har lyst til at blive kigget på, som om 
at man ikke kan finde ud af at strukturere sin 
hverdag? Sin iPhone elsker han derimod, og 
chancerne for, at han tager noget til sig, stiger 
markant, hvis han kan gøre det med mobilen 
i hånden,” fortæller Betina Carstens om idéen 
til at skabe et digitalt alternativ til det printede 
skema. 

Betina Carstens er uddannet pædagog og 
har arbejdet med mennesker med autisme 

i 13 år. Sammen med sin kæreste Ole Thom-
sen, der er reklamemand, og faglærer Anders 
Gertsen gik hun derfor i gang med at lave en 
forretningsplan. En plan, der var så god, at 
Syddansk Teknologisk Innovation valgte at 
investere 2,75 mio. kr. i projektet i juni 2013, 
og iværksætter-teamet stiftede Aabenraa-virk-
somheden Inhust ApS.  

Nedtællings-ur og video

I dag bruger specialskolerne printede grafiske 
symboler på velcrobånd eller på en tavle til at 
strukturere elevernes daglige aktiviteter:

”Det tager lang tid. Der skal downloades, 
lamineres, monteres velcrobånd på og hænges 
op, og eleverne kan flytte rundt på det. Dertil 
kommer, at børnene har forskellige behov: 
Nogle vil påmindes om en aktivitet med 
tekst, nogle med piktogrammer eller billeder 
og andre med lyd. Nu kan de kommunikere 
udelukkende gennem ShowMyDay,” siger 
Betina Carstens. 

ShowMyDay består af et planlægnings-sy-
stem og en app, som giver børnene et visuelt 
overblik over deres dag. Den fungerer ved, at 
forældre, lærere og pædagoger logger sig på 
planlægnings-systemet og her uploader fotos, 
videooptagelser, beskeder eller noter i en 
webdatabase. Forældre kan f.eks. uploade et 
billede af den lærer, som barnet skal være sam-
men med, og det kan barnet så se på app’en. 

En mors frustration førte til det digitale hjælpemiddel  
ShowMy Day, som nu er ved at rykke ind i klasselokalerne  
på specialskolerne. 
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Herudover har app’en funktioner som et ned-
tællings-ur til, hvornår en aktivitet starter eller 
slutter, og et ressourcebarometer, hvor barnet 
kan rate, hvordan det har det. Herudover kan 
barnet kommunikere fra app’en med de perso-
ner, der har planlagt tiden. 

”Det er unikt, at det, der kan ses via app’en 
kan tilpasses det enkelte barns behov, og at 
brugerne kan dele viden med hinanden. Det 
giver barnet mere selvstændighed og ro, fordi 
de kan kigge på app’en, når de vil,” siger Betina 
Carstens. 

ShowMyDay er også en stor hjælp for 
forældrene: 

”Jeg har selv mærket på egen krop, hvor 
svært det er at få visualiseret min søns dag. Nu 
kan forældre kopiere skolens struktur-skabelo-
ner og undgå mange konfliktsituationer,” siger 
Betina Carstens. 

Kræver ingen manual

Kriteriet for udviklingen var, at ShowMyDay 
skulle være intuitiv og have en høj faglighed:

”Vi har udviklet et produkt, som man i 

FAKTA OM INHUST APS
Stiftet: Juni 2013
Medarbejdere: 2
Website: www.showmyday.dk
Innovationsmiljø: Syddansk Teknolo-
gisk Innovation
Direktør: Betina Carstens 

princippet kan gå i gang med uden en manual, 
og som er fleksibelt, da det blot kræver en 
computer at logge ind på,” siger udvikler Ole 
Thomsen.  

ShowMyDay er testet i et pilotprojekt på 
Fjordskolen i Aabenraa, som viste så gode 
resultater, at samtlige af skolens 136 elever i 
dag bruger ShowMyDay. Det digitale hjælpe-
middel kom på markedet i september 2014 
og er med 312 solgte licenser godt på vej ind i 
klasselokalerne i de fleste kommuner.   

”Næste skridt er udlandet, og så er vi i gang 
med et nyt projekt omkring inklusion sam-
men med bl.a. Københavns Kommune og UC 
Syd. Vi står ikke stille. Vi har flere idéer,” siger 
Ole Thomsen. 
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Case
NEURESCUE



Et hjertestop 
behøver ikke at være 
endestationen
Et hjertestop betyder i 9 ud af 10 tilfælde døden for den person, 
det rammer. Men sådan behøver det ikke at blive ved med at være. 
Som Danmarks yngste læge på blot 23 år satte Habib Frost sig i 
2014 for at udvikle en teknologi, der skal mangedoble overlevel-
sesraten hos mennesker, hvis hjerte pludselig holder op med at slå.

Som led i sin lægeuddannelse kørte Habib 
Frost med Akutlægebilen. Dér oplevede han 
ved flere lejligheder, at mennesker, der var 
blevet ramt af hjertestop, ikke kunne reddes.

”En lille pige på bare fire måneder og en 
ung kvinde i 30’erne var nogle af dem, jeg så 
dø. Det var oplevelser, som fik mig til at tænke 
på, at der var brug for at forbedre indsatsen 
mod hjertestop, der hvert år koster mange liv.”

I dag overlever bare én ud af 10 et hjerte-
stop. World Health Organizations statistikker 
fortæller, at der alene i EU er mellem 700.000 
og 1,4 millioner borgere, som hvert år får 
hjertestop. Tallet for USA ligger på omkring 
720.000 tilfælde, og i både EU og USA er 
tilfældene ligeligt fordelt mellem hjertestop 
under indlæggelse på hospital og hjertestop i 
hverdagen.

Ingen væsentlig udvikling

”Det er uacceptabelt, at så mange dør af hjer-
testop, og vi må erkende, at der siden 60’erne 
ikke er sket nogen grundlæggende forandring 
i den teknologi, vi anvender. I modsætning 
til andre organer er hjertet et ”single point of 
failure”. Hvis det standser, betyder det akut 
død, mens svigt i andre organer for det meste 
giver os tid til at behandle,” siger Habib Frost.

Den løsning, som han arbejder på, er en 
kombination af ny medicinsk teknologi samt 
hardware og software, som sygeplejersker, 
paramedicinere eller læger kan tage i brug, 
når de står ved en person med hjertestop – de 
faggrupper, hvis hurtige indsats kan udgøre 
forskellen mellem liv og død.

Altid iværksætter

Habib Frost har altid set sig selv som iværksæt-
tertypen:

”Iværksættere er gode til at gøre dét, som 
ingen har bedt dem om at gøre. Iværksættere 
kombinerer ting, som umiddelbart ikke hæn-
ger sammen. Hertil kommer, at vi i Danmark 
har mange ressourcer, som – hvis vi benytter 
dem rigtigt – kan føre til, at for eksempel Neu-
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rescue kan hjælpe millioner af mennesker. Vi 
er naturligvis stadig i udviklingsfasen, men 
hvis jeg skal beskrive virksomheden, så er 
den præget af en kreativ brug af teknologi, et 
talentfuldt netværk af mennesker og visionæ-
re investorer.”

Neurescue er lige nu i gang med at teste 
en prototype af det nye apparatur på grise. I 
det første år af virksomhedens eksistens har 
den unge læge været fuldtidsansat og samar-
bejdet med en række deltidsansatte danske 
og svenske ingeniører med speciale inden for 
blandt andet produktudvikling, hardware og 
software.

Neurescue er en lille og let pakke, der ved 
brug af både en ny type medicinsk aktuator og  
kunstig intelligens, øger det såkaldte koronare 
perfusionstryk - den essentielle parameter for 
genoplivning. Dette øger muligheden for at 
opnå genoplivning markant. Desuden mulig-
gør dette, at den sundhedsfaglige kan tænke 
nye behandlingsstrategier ind i hjertestopsitu-
ationen.

Hul i markedet

Pre-seed Innovation vurderer ligesom Habib 
Frost, at Neurescue placerer sig på en ledig 
plads inden for medicinsk innovation:

”Vi har investeret i Neurescue, fordi de 

FAKTA OM NEURESCUE
Stiftet: 2014
Medarbejdere: 1 samt en række special-
ister på konsulentbasis
Innovationsmiljø: Pre-seed Innovation
www.neurescue.com

beskæftiger sig med et område, der i høj grad 
mangler nytænkning. Neurescue har udviklet 
en unik løsning, som rammer et hul i marke-
det. Habib er energisk, dygtig og ambitiøs, og 
i samspil med Neurescues innovative løsning 
har virksomheden et kæmpe globalt poten-
tiale,” siger Investment Manager hos Pre-seed 
Innovation, Marie-Louise Little.

I marts 2015 fejrede Neurescue sin før-
ste fødselsdag. Om få år skal Habib Frost og 
Neurescue kunne bidrage til, at Danmark 
udbygger sin position på verdenskortet for 
medicinsk teknologi:

”Indsatsen mod hjertestop er så oplagt 
at tackle som den første opgave, men vores 
arbejde vil også komme til at fokusere på an-
dre livreddende procedurer. Jeg har desuden 
det inderlige håb, at Neurescue kan inspirere 
andre til at tænke på, hvordan teknologi kan 
anvendes i behandlingen af mange flere syg-
domme.”
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Oversigt over 
innovationsmiljøer

Borean Innovation A/S 

Niels Jernes Vej 10 
9220 Aalborg Ø 
Tlf. 9635 4535
www.borean.dk 
info@borean.dk 

Direktion
Thor Jespersen

Bestyrelsesformand
Peter Høstgaard-Jensen 

Ejerforhold
NOVI Innovation A/S,  
Investorselskabet 2013 A/S

Egenkapital
16,8 mio. kr. pr. ultimo 2014 

Investeringsprofil
Borean Innovation A/S fokuserer primært på 
kommercialisering af teknologibaserede ideer 
og projekter inden for bl.a. IKT, Life Science og 
Greentech. 

Ved udvælgelsen af potentielle projekter 
lægger Borean Innovation A/S særlig vægt på, 
at ideerne er bæredygtige og ejes af idehavere 
med drivkraft. 

Pre-Seed Innovation A/S

Diplomvej, Bygning 381 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf: 7734 0755
www.preseedinnovation.dk
info@seedcapital.dk

Direktør
Ulla Brockenhuus-Schack 

Bestyrelsesformand
Direktør Erik G. Hansen 

Ejerforhold
Pre-Seed Innovation A/S (PSI) er et 100 % 
ejet datterselskab under Danmarks Tekniske 
Universitet. 

Innovationsmiljøet samarbejder med venture 
virksomheden SEED Capital, som udover PSI 
forvalter ca. 1,8 mia. kr. fordelt på tre private 
fonde.

Egenkapital
46,1 mio. kr. pr. ultimo 2014. 

Investeringsprofil
PSI investerer i innovative, højteknologiske 
vækstvirksomheder, som er på forkant med 
den teknologiske og markedsmæssige udvik-
ling. PSI investerer i virksomheder i pre-seed 
og seed-fasen inden for Life Science og IT samt 
andre forskningsbaserede projekter.

Årligt investerer PSI i 15-20 nye virksomheder 
sammen med private midler fra SEED Capital. 
Samspillet mellem PSI og SEED sikrer private 
midler til innovationsmiljøet, samt en mulig-
hed for efterfølgende investeringer i SEED regi 
på op til 50 mio. kr. pr. selskab. 
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CAPNOVA A/S 

Åbogade 15 
8200 Aarhus N 
Tlf. 4676 0850 
www.capnova.dk 
mail@capnova.dk 

Direktører
Lars Stigel og Kim Ove Olsen.

Bestyrelsesformand
Direktør Torben Ballegaard Sørensen.

Ejerforhold
Selskabets aktionærer er: CAT-fonden, Aarhus 
Universitets Forskningsfond, Jyske Bank, 
Incuba Invest A/S, Sydbank A/S, Incuba A/S og 
Finansiel Stabilitet.

Egenkapital
41,1 mio. kr. pr. ultimo 2014. 

CAPNOVA er et landsdækkende innovati-
onsmiljø med kontorer i Aarhus, Roskilde, 
København og Viborg.
 
CAPNOVA A/S er managementselskab for 
CAPNOVA Invest Zealand og CAT Invest I.

Investeringsprofil 
CAPNOVA investerer bredt i nye videntunge 
virksomheder, der enten har potentiale til 
at blive nye vækstvirksomheder eller har et 
profitabelt teknologisalg eller trade sale som 
perspektiv. Vi har hovedfokus på investeringer 
inden for Food Tech og Interactive (f.eks. ga-
mes, e-læring og e-health), men har derudover 
investeringer inden for industriel innovation, 
cleantech/energi og sundhed. 

CAPNOVA har ved siden af investeringsvirk-
somheden opbygget en fundraising-service, 
hvor selskabet vejleder og hjælper danske 
virksomheder med at øge deres udnyttelse af 
nationale og internationale udviklingsmidler 
med det formål at styrke deres innovations-
kraft og forretningsudvikling.

Syddansk Teknologisk Innovation A/S 

Forskerparken 10 
5230 Odense M 
Tlf. 6315 7100 
www.sdti.dk 
bhj@sdti.dk 

Direktør
Bjarne Henning Jensen 

Bestyrelsesformand
Professor Jens Oddershede 

Ejerforhold
Teknologisk Innovation A/S (Teknologisk 
Institut), Fonden Syddanske Forskerparker 
og Syddansk Universitet via Science Ventures 
Denmark A/S. 

Egenkapital
21 mio. kr. pr. ultimo 2014. 

Investeringsprofil
SDTI investerer i innovative opstartsvirk-
somheder (pre-seed og seed-faserne) med 
vækstpotentiale og et internationalt forret-
ningsmæssigt sigte, herunder også i spin-out 
virksomheder fra eksisterende og veletablere-
de virksomheder. SDTI har et bredt funderet 
kontaktnet til øvrige investorer, der investerer 
i de tidlige faser at en iværksættervirksom-
heds livsløb.

SDTI fokuserer på følgende investeringsområ-
der: 
• Industri og Energi
• Lifescience og velfærdsteknologi 
• IKT og big data 

SYDDANSK TEKNOLOGISK
INNOVATION

SYDDANSK TEKNOLOGISK
INNOVATION
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Innovationsmiljøerne bistår videnbaserede iværksættere i de første vanskelige 
udviklingsfaser. Det sker dels ved på vegne af staten at investere risikovillig statslig 
kapital i lovende videnbaserede iværksættervirksomheder, dels ved at bistå disse 
virksomheder med coaching, sparring og rådgivning. Målet er at skabe og udvikle 
flere videntunge virksomheder frem til et stadie, hvor de kan stå på egne ben.

I dette performanceregnskab præsenteres en række resultater af 
innovationsmiljø programmet med hovedvægten lagt på de seneste fem års resul-
tater. Performance regnskabet indeholder samtidig en række case-beskrivelser på 
nogle af de spændende, innovative virksomheder, der er kommet ud af de risiko-
villige investeringer og innovationsmiljøernes indsats.

Rapporten er udarbejdet for Styrelsen for Forskning og Innovation af FOIN - 
Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark.
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