Bilag: Tidligere behandling i Vækstforums Formandskab

4.

Ansøgning: OPI - Ostomy Extender m. tilbehør

Sagsnr.: 17/40839

RESUMÉ
Indstilling:
Projektpræsentation
Forretningsområde
Ansøger
Økonomiske
partnere
Formål
Indstilles til afslag
fordi
Effekter

Økonomi

C: Afslag
Ostomy Extender m. tilbehør
Sundheds- og velfærdsinnovation
Multilock ApS, CVR i Haderslev, virke fra Vallensbæk Strand
Damvig A/S, Odense Universitetshospital, samt Syddansk
Universitet.
At teste om ansøgers nye innovative løsninger giver stomibrugere en
bedre hverdag med stomi, herunder færre hudgener og lækager.
Sekretariatet vurderer, at ansøger ikke har sandsynliggjort, at
projektet kan resultere i en varig erhvervseffekt i den syddanske
region.
Efter projektperioden
Efter projektperioden
(0-3 år efter)
(4-5+ år efter)
Ansøger oplyser, at han ikke har Anslået skabt omsætning: ? mio.
nogen forudsætninger for at
kr.
beskrive projektets
Heraf anslået skabt eksport: ?
erhvervseffekt i den syddanske
mio. kr.
region.
Nye skabte job: ?
Anslået skabt omsætning: ?
mio. kr.
Heraf anslået skabt eksport: ?
mio. kr.
Nye skabte job: ?
Samlet budget: 733.488,00 kr.
Syddansk OPI-pulje: 0 kr.
Egenfinansiering: 0 kr.

SAGSFREMSTILLING
Vækstforumsekretariatets
beskrivelse af projektet:

Ansøger er opfinder af nye løsninger til stomibrugere. Ostomy
Extender med tilbehør består af flere produktelementer: 1)
lukkekapsel, der overflødiggør brug af stomipose, 2)
stomiforlænger til forebyggelse af lækage bag ved klæbeplade
samt 3) badeskjold. Løsningerne skal bidrage til at løse nogle af de
største udfordringer for mennesker, der lever med stomi.
Ansøger søger støtte til, i samarbejde med onkologisk og urologisk
ambulatorium på OUH, at teste de nye løsninger til stomibrugere.
Ansøger søger støtte til at teste hele 11 forskellige produkter.
Hvert enkelt produkt testes i en uge, og nogle deltagere kan teste
flere modeller. Ansøger ønsker at involvere ca. 70 testdeltagere,
der i forbindelse med testen skal udfylde spørgeskemaer.
Ansøger tester allerede løsningerne i samarbejde med Hvidovre
hospital og oplyser, at motivationen for også at teste i samarbejde
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med OUH skyldes, at testforløbet på Hvidovre forsinkes pga.
implementering af Sundhedsplatformen.
Ansøgers forretningsidé er at indgå i et samarbejde med en
storproducent. Ansøger har haft en indledende dialog med
storproducenterne Abena, Aabenraa, samt Coloplast, Fredensborg.
Begge anerkender produkterne som nye og brugervenlige, men
har ikke ønsket at indgå aftale om at lade ansøgers produkter
indgå i produktsortimentet.

Vækstforumsekretariatets
sammenfattede vurdering
og konklusion.

Ansøger oplyser selv, at man ikke har nogen forudsætninger for at
beskrive projektets erhvervseffekt i den syddanske region.
Syddansk OPI-pulje kan støtte projekter, der skaber vækst og
arbejdspladser i den syddanske region.
Ansøgers aktiviteter omkring nye stomiløsninger foregår med
udgangspunkt i ansøgers hjem i Vallensbæk Strand.
Der er gennemført en ekstern vurdering af projektet ved AmpliFaia
ApS, som har langvarig erfaring med medicoudstyr, herunder
kommercialisering af medicoudstyr.
Ekstern evaluator vurderer, baseret på den viste interesse og
tilbagemelding fra eksisterende stomiproduktproducenter, at det
mest sandsynlige scenarie er, at ansøger selv skal afsætte
produktet. Det medfører bl.a., at ansøger selv skal opbygge en
produktion via aftaler med eksterne producenter og sikring af
leverancer samt indgå og vedligeholde aftaler med salgspartnere
og producenter.
Ekstern evaluator vurderer, at ansøger i samarbejde med
producenter vil kunne varetage udviklingsfasen ifm.
produktkonceptet. Evaluator bemærker, at det er virksomhedens
ejer med ingeniørkompetencer, der vil være den bærende kraft for
virksomheden i denne fase samt fremadrettet ved
kommercialisering.
Selvom testforløbet skulle resultere i mere tilfredse stomibrugere,
så vurderer den eksterne evaluator, at det kan tage op til 3-5 år,
før produktkonceptet er færdigudviklet og klar til CE-mærkning.
Det er en mulighed, at ansøger kan købe sig til konsulentbistand til
CE-mærkning, kvalitetscertificering og kommercialisering. Endelig
bemærker ekstern evaluator, at ansøger om 2-3 år vil få behov for
yderligere kapital for at opnå CE-mærkning mv.
Sekretariatet kan konstatere, at ansøger ikke har tilstrækkelig
kapital til at få fremstillet testprodukter til den forestående kliniske
test, da ansøger søger støtte til at dække disse
produktionsudgifter, samt at virksomhedens egenkapital er negativ
(-621.901 kr.). Ansøger er i dialog med stomiproduktproducenter
i Danmark, hvoraf én ligger i den syddanske region, men det er
sekretariatets vurdering, at der udestår endnu et langt forløb, før
opfinderens produkter evt. opnår at blive en del af
produktsortimentet hos en af de eksisterende stomiproducenter.
Sekretariatet vurderer, at det er meget usikkert, at ansøger blandt
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flere mulige producenter opnår en aftale med en relevant
producent, som ligger i Region Syddanmark. Sekretariatet
vurderer samlet, at ansøgeren ikke har sandsynliggjort, at et
supplerende testprojekt med borgere tilknyttet OUH kan medføre
en varig erhvervseffekt i den syddanske region.
INDSTILLING
Det indstilles,

·

at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra Syddansk
OPI-pulje, da projektet ikke vurderes at have sandsynliggjort at kunne skabe varig
erhvervseffekt i den syddanske region.

BESLUTNING I VÆKSTFORUMS FORMANDSKAB DEN 01-02-2018
Indstillingen blev tiltrådt.

