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For dig 

 

… og for  

kreativitet og innovation 

Har du en god idé med udspring 

i medicin, idræt, 

sundhedsvidenskab eller 

sundhedsteknologi? 

Eir  - Empowering Industry and Research er en 

forsknings– og businesspark, der bidrager til 

forskningsbaseret innovation og forretnings-

udvikling til gavn for virksomheder, 

sundhedssektoren, offentlige institutioner og 

patienter. 

 

Eir arbejder for at styrke og udvikle Nordjylland 

som en ledende region i Europa inden for 

tværfag l ig  sundhedsteknolog isk –  og 

videnskabelig forskning og innovation 

Medicin Idræt Sundheds-

teknologi  Sexologi Klinisk 

videnskab og teknologi 

Folkesundhedsvidenskab 

Idrætsteknologi Sund-

hedsinformatik   Medicin 

med industriel specialise-

ring 

- for studerende ved School of Medicine and Health 

www.eirbusinesspark.com 



Har du gode idéer til nye metoder til diagnosticering 

og  behandling af sygdomme? Til nye former for 

rehabilitering af patienter? Eller idéer til nye 

sundhedsteknologiske devices?  Har du en idé til at 

forbedre den sundhedsprofessionelles hverdag og 

arbejdsgange som samtidig rummer et kommercielt 

potentiale?  

…EmpEir hjælper dig med at arbejde med din idé og 

bringe den i mål.  

Du vil gennem EmpEir have mulighed for adgang til 

laboratorier og udstyr, og du vil blive en del af et 

netværk på tværs af studieretninger og fagligheder 

på School of Medicine and Health.  

EmpEir tilbyder dig råd og vejledning i dit idéforløb 

på vejen fra idé til virkning (og måske virksomhed) - 

både når du gør dig de første erfaringer  og når du 

er klar til arbejdet med forretningsplan, strategi, 

patentsøgning., implementering etc.  

Du vil undervejs få mulighed for sparring med 

EmpEirs netværk af AAU forskere og fagpersoner og 

sundhedsprofessionelle fra private og offentlige 

virksomheder og institutioner. 

Har du en god idé med udspring i medicin, idræt, 

sundhedsvidenskab eller sundhedsteknologi? 

EmpEir er et nyt initiativ ved Aalborg Universitet 

under Eir - Empowering Industry and Research. 

EmpEir har til formål at styrke og støtte 

studerende fra alle studieretninger på School of 

Medicine and Health i udvikling af og modning af 

idéer af sundhedsvidenskabelig– og teknologisk 

karakter, der kunne have et kommercielt 

potentiale. 

 

EmpEir kan tilbyde dig: 

- Hjælp til at videreudvikle  og vurdere egne idéer 

i løbet af dit studieliv 

- Adgang til nye professionelle netværk af 

forskere og fagpersoner 

- Overblik over funding, konkurrencer, og 

arrangementer  ifbm.  innovation og  

entreprenørskab 

- FredagsbEir-foredrag, workshops og pitching 

events 

- Et tværfagligt netværk af studerende på tværs 

af studieretninger 
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