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Idé og opstart 
Marie Lommer Bagger er uddannet sygeplejerske og oplevede i sin gerning, hvor arbejds- og 
tidskrævende det er for sygeplejersker at overvåge patienter, hvor der skal holdes øje med 
deres væskebalance. 
 
Hun fik derfor tanken om at udvikle et særligt toilet til hospitalerne, som ville kunne sikre 
denne registrering langt enklere og mere eksakt.  
Hun lagde ind på en konkurrence udskrevet af region Hovedstaden og vandt i 2017 fem 
måneders orlov og et økonomisk bidrag, som muliggjorde, at hun sammen med en kollega 
kunne arbejde konkret med at designe og udvikle toilettet. 
 
De gennemførte markedsanalyser og opnåede kontakt med sparringspartnere, herunder også 
nogle business angles. Det gav anledning til at Marie kastede sig 100% ind i projektet. Jobbet 
blev sagt op, og der blev etableret et ApS. Kollegaen valgte at fortsætte 
sygeplejerskegerningen og udtrådte af projektet. 
 
Marie satsede selv en periode uden løn, og sammen med et tidligere opnået lån til en 
husforbedring (som blev udsat) var der økonomi til at komme videre. 
Hun opnåede midler fra innovationsfonden og enkelte private fonde og kunne dermed 
gennemføre udviklingen frem til nu uden yderligere midler. I dag er nogle et par 
professionelle venture fonde og en del mindre business angles gået med i projektet, som nu er 
så langt fremme, at der snart skal rejses penge til at få konceptet ordentligt på markedet. 
 
Sparring og samspil 
Gennem processen har Marie haft glæde af at komme i kontakt med en lang række eksperter 
og specialister, som har bidraget til at tilføre vigtig viden og erfaring. Missionen er klar: 
 
Measurelet skal være en MedTech virksomhed, der forbedrer og effektiviserer proceduren 
omkring væskebalancemålinger. 
 
Markedet mangler en effektiv løsning. Omkostningerne til væskeregnskaber anslås alene i 
Danmark til 163 mio kroner årligt. Det første produkt er blevet testet og efterfølgende købt af 
afdelinger på Rigshospitalet, Odense Universitets Hospital og i Køge med overbevisende, gode 
resultater: Mere eksakt måling, lettere procedure, da patienterne selv kan udføre målingen, 
forbedret hygiejne og tidsbesparende. Desuden giver produktet mulighed for monitorering 
hos hjemmeboende patienter.  
 
Fremtiden 
Measurelet toilettet er patentanmeldt og får CE mærkning i begyndelsen af 2021. Herefter 
skal der etableres en kapitalrejsning til at igangsætte markedsføring og produktion. 
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