
 
 

 

 

Referat af Styregruppemøde 
 

i 
Eir - Empowering Industry & Research 

 
Dato: Tirsdag den 10. september 2013 
Tid:  Kl. 15.00 – 17.00 
Sted:  Aalborg Universitet,  

Fredrik Bajers Vej 7D3, D3-209 
 
Deltagere: 
Per Christiansen (Region Nordjylland) - PC 
Lars Hvilsted Rasmussen (Aalborg UH) - LHR 
Egon Toft (Aalborg Universitet) - ET 
Jørgen Basballe (Mariagerfjord Kommune) - JB 
Lars Arendt-Nielsen (Aalborg Universitet) - LAN 

Charlotte Villadsen (Aalborg Universitet) - CV 
Susanne N. Lundis (Aalborg Universitet) - SNL 
Kjeld Lisby (Aalborg UH) - KL 
Steen Andreassen (Aalborg Universitet) - SA 
Hans Chr. Hoeck (CCBR A/S) - HCH 
Charlotte Damborg (Region Nordjylland) - CD 
Pernille Schulze (Aalborg Universitet) – PS 
 
Afbud: 
Leif Serup (Hjørring Kommune) - LS 
 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 
- Særlig velkomst til nyt medlem i styregruppen Jørgen Basballe 

 
2. Kort præsentation bordet rundt af hensyn til det nye styregruppemedlem 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

 
4. Præsentation af Nordic Neurostim – en ny-udspundet virksomhed v. professor Ole K. Andersen  

 
5. Status siden sidst v. Lars Arendt-Nielsen 

- Gennemgang samt highlights  
- Kommuneinvolvering 
- Økonomi 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning 
 
6. Midtvejsevaluering – præsentation af anbefalinger v. Lars Arendt-Nielsen 

Forventes eftersendt 
 
7. Vurdering og fremadrettet fokus v. Lars Arendt-Nielsen 
Det indstilles, at styregruppen drøfter og godkender plan for kommende aktiviteter og 
indsatsområder i Eir 

 
8. Bordet rundt 

 
9. Dato for næste styregruppemøde 

 
10. Evt. 

 
./. Bilag 
Bilag til pkt. 5: -  Kvantitativ status Eir-aktiviteter 

- Kvalitativ aktivitetsoversigt (uddybende orientering) 
- Invitation til kommunearrangement (orientering) 

Bilag til pkt. 6: -  Midtvejsevaluering (forventes eftersendt) 
Bilag til pkt. 7: -  Vurdering og fremadrettet fokus på Eir-aktiviteter 

- InspEir (orientering) 



 
 

 

 

Referat 
 
Ad. 1: 
PC bød velkommen - specielt til det nye medlem af styregruppen, Jørgen Basballe, Mariagerfjord 
Kommune. 
 
Ad. 2: 
Alle lavede en kort præsentation af sig selv. Ikke taget til referat. 
 
Ad. 3: 
Dagsorden blev godkendt.  
 
Ad. 4: 
Professor Ole K. Andersen lavede en kort præsentation af den ny-udspundne virksomhed, Nordic 
NeuroSTIM, som har været supporteret af Eir. Yderligere info kan findes på: 
http://nordicneurostim.com/ 
 
Ad. 5: 
Der henvises til de med dagsordenen medsendte detaljerede aktivitetsoversigter, som LAN gennemgik. 
Der er sat fokus på opfølgning på studenterprojekter, der er gennemført på AAU og Aalborg UH med 
henblik på mulig kommercialisering. 
CV fortalte supplerende, at Kommunekontaktrådet har udpeget en Eir-repræsentant i alle 11 nordjyske 
kommuner. Disse er inviteret til møde om Eir den 1. oktober 2013. PC nævnte, at ”Fremtidens 
Plejehjem” i Aalborg Kommune kunne være et eksempel, der kan anbefales at gå i dialog med. 
Yderligere fortalte CV, at der med udgangen af juni 2013 er forbrugt ca. kr. 19 mio. Der er god 
overensstemmelse mellem afholdte udgifter og medfinansiering. Erhvervsstyrelsen har været 
forespurgt om forlængelse af projektet ind i 2015, hvilket ikke er imødekommet. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
Ad. 6: 
LAN gav en kort status på midtvejsevaluering, som har været til kommentering hos projektledelsen. 
Grundet omfanget af kommentarerne, ferie hos evaluator m.v. forventes evalueringen først klar 18. 
september 2013. Styregruppen mødes om midtvejsevalueringens anbefalinger den 8. oktober 2013 kl. 
15:00 på AAU, Fredrik Bajers Vej 7D-3, rumnr. D3-209. 
 
Styregruppen tog status til efterretning 
 
Ad. 7: 
LAN gennemgik den med dagsorden medsendte detaljerede plan for vurdering og fremadrettet fokus, 
som derefter blev drøftet af styregruppen.  
Styregruppen havde flg. input til gennemgangen: 

 Der blev spurgt ind til, hvordan man udvælger forskningsprojekter, både ifht. at sikre 
gennemsigtighed omkring støttede aktiviteter, og at aktiviteterne trækker i en fælles retning. 

 Hvad skal projektets succeskriterier være ved projektafslutning? PC udbad sig, at styregruppens 
medlemmer til næste ordinære styregruppemøde er skarpe på, hvad Eirs succeskriterier er? 

 Det er vigtigt at være opmærksom på de videre forløb af aktiviteter, der har været støttet af 
Eir. 

 Der skal være en tydelig kommunal vinkel. 
 Det bør overvejes, om overperformance på nogle aktiviteter skal medføre, at aktiviteten 

neddrosles til fordel for andre aktiviteter. 
 Omkring de EmpEir-rettede studenteraktiviteter skal man være opmærksom på fortroligheds-

klausuler og rettighedsproblematikker. 
 Har Eir opnået en branding-effekt? 



 
 

 

 

 Er Eir skarp nok på at være testsite? 
 
Der blev ikke konkluderet på punktet. Når midtvejsevalueringens anbefalinger foreligger, vil 
styregruppen diskutere en samlet plan for aktiviteter og indsatsområder i Eir.  
 
Ad. 8: 
LHR orienterede om en-indgang-til-industrien og udleverede præsentation og håndbog vedr. kliniske 
forsøg på Trombosecentret. Der er etableret telefonnr. og mailadresse samt organisatorisk set-up, der 
er forankret på Trombosecentret. Der er fokus på tiltrækning af aftaler vedr. klinisk forsøg. En-
indgang-til-industrien vil også skulle omfatte medical devices.  
 
HCH bemærkede hertil, at Aalborg UH skal identificere og fokusere på de områder, som kan sikre 
succeser, således at det, der loves industrien, med sikkerhed kan overholdes. Der blev efterspurgt en 
track record indenfor specifikke kliniske områder, som kan udpeges. HCH opfordrede desuden til, at de 
udpegede testafdelinger ved sygehusene gennemløber en evaluering af performance for at opbygge en 
liste over top-10-performers. 
 
PC forlod mødet. LAN overtog mødeledelsen. 
 
LHR fortalte endvidere, at der er indgået en strategisk samarbejdsaftale vedr. lægemiddelafprøvning 
mellem CCBR og sygehusene i Region Nordjylland. 
 
LHR orienterede desuden om, at der indenfor registerbaseret forskning fokuseres på effekt og 
sikkerhed af lægemidler. Der er ydermere indgået en aftale med Lægemiddelstyrelsen. 
 
KL informerede om, at Idéklinikken har ansat Flemming Eriksen, som leder af Idéklinikken, og Michael 
Brunsted, som leder af One-Stop-Shop. 
 
CD orienterede om Region Nordjyllands arbejde med formuleringen af en ny erhvervsudviklings-
strategi. Hun fortalte, at man p.t. forventer 20-25% færre EU-midler, men at de regionale 
udviklingsmidler fortsætter. Der vil desuden blive etableret et nyt Vækstforum. 
 
JB understregede, at styregruppen bør bruge kræfter på med udgangspunkt i erfaringerne fra Eir at 
spille en fortsættelse ind i relation til Vækstforum, hvor et nyt regionalfondsprogram starter i 2014. 
 
Ad. 9: 
Det næste styregruppemøde, som er ekstraordinært, vil finde sted den 8. oktober 2013 kl. kl. 15:00 på 
AAU, Fredrik Bajers Vej 7D-3, rumnr. D3-209 med fokus på midvejsevalueringen.  
Ved dette møde aftales det næste ordinære styregruppemøde.   
 
Ad. 10: 
Ingen yderligere punkter. 
 
 


