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Zitelab spiller det internationale spil 

Zitelab er en lille spiller på det internationale marked for medicinsk teknologi. De har pri-

mært fokuseret på udvikling til forskningsenheder og forskningsprojekter, men vil fremad-

rettet sælge deres teknologier mere kommercielt. Ny boldbane – nye regler. Derfor havde 

Zitelab behov for viden omkring for eksempel certificerings- og dokumentationskrav i for-

skellige lande. InnovationsAgenterne hjalp dem på rette vej. 

Polen, Bangladesh, Cuba, Tyrkiet og Frederiksberg - danske Zitelab er ”born global”. Den dan-

ske ekspert i it til medicinsk forskning har kunder i 70 lande og medarbejdere i fem. Zitelab 

opererer i en niche, der er så specialiseret, at virksomheden kun er kendt i en snæver kreds af 

medicinske fagfolk. Men når de få er spredt over hele verden, er de mange nok til at gøre Zite-

lab til en god forretning for virksomhedens fem medarbejdere.  

- Vi hjælper bl.a. medicinske forskere med at designe it-værktøjer til brug i deres forsk-

ningsprojekter, og vi arbejder med elektroniske patientjournaler. Vi etablerer desuden 

medicinske databaser, både danske og internationale, og vi arbejder med integration 

mellem forskellige databaser, forklarer Zitelabs direktør Niels Steen Krogh.  

Ifølge Niels Steen Krogh ligger Zitelabs kernekompetence i krydsfeltet mellem it, jura og biosta-

tistisk metode. På det it-faglige område har virksomheden specialiseret sig i anvendelsen af 

forskningsbaseret open source software og programmeringssprogene R og Python. 

Når man som Zitelab spiller det internationale spil, er det vigtigt at kende spillereglerne. Det 

gælder for alle virksomheder, men i særlig grad for dem, der arbejder inden for det medicinske 

domæne. Den sektor er nemlig stramt reguleret af lovgivningen i de forskellige lande. For 

overhovedet at få lov til at komme på banen og deltage i konkurrencen, skal man opfylde en 

lang række krav om certificeringer og godkendelser. Netop disse krav ønskede Zitelab Innova-

tionsAgenternes anbefalinger til, så de kan agere efter spillets regler og ikke blive bremset i 

udviklingen af uforudsete krav.  

- Vi havde brug for at få et overblik over, hvilke krav til certificering f.eks. de amerikan-

ske myndigheder stiller til nogle af de produkter, vi har på tegnebrættet, siger Niels 

Steen Krogh. 

InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen supplerer: 

- Zitelab arbejder primært inden for medicinsk forskning. Jeg gjorde dem opmærksom 

på, at spillereglerne ændrer sig drastisk, når man går fra forskning til regulær medi-

cinsk anvendelse. Når man ruller forskningsteknologi ud som kommercielle produkter 



til bred anvendelse på f.eks. sygehuse, så stiller myndighederne nogle skrappe krav til 

f.eks. dokumentation. 

Kai Ormstrup Jensen vejledte Zitelab om certificeringsprocedurer på det medicinske område 

og kom med anbefalinger til, hvordan de kan tænke dokumentation ind langt tidligere i udvik-

lingsprocessen.   

- Det handler om at tage højde for disse krav så tidligt som muligt, så vi ikke bruger res-

sourcer på at udvikle noget, som ikke opfylder kravene. Det overblik fik vi af Innovati-

onsAgenten, og vi har allerede implementeret det i vores produktudvikling. 

- F.eks. har vi ændret procedurerne omkring vores softwareudvikling, så vi får mere do-

kumentation og flere automatiserede tests, netop fordi det kræves i forbindelse med 

nogle af de certificeringer, som vi vil støde ind i fremover. 

- Et andet eksempel er, at vi bruger vores nye viden om certificering i forbindelse med 

vores deltagelse i et forskningsprojekt, der lige nu ligger til vurdering hos EU, siger Ni-

els Steen Krogh, der gerne anbefaler Innovationstjekket til andre virksomheder. 

- Vi har haft stor glæde af forløbet. Vi fik det overblik, vi efterspurgte, og vi kunne im-

plementere den nye viden umiddelbart, slutter Zitelab-direktøren, der ser forløbet 

med InnovationsAgenterne som et element i den vækststrategi, der fremover skal øge 

Zitelabs vinderchancer i det internationale spil om medicinsk forskningsteknologi.  


