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Eir – Empowering Industry and Research nyhedsbrev
Kære læser
Velkommen til december-udgaven af Eirs nyhedsbrev 2015.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for et godt og udbytterigt
samarbejde i 2015. Vi ser frem til i fællesskab at
igangsætte mange nye initiativer i 2016.
Eir ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår 2016.
Med venlig hilsen
Lars Arendt-Nielsen
Direktør for Eir – Empowering Industry and Research

Eir intensiverer samarbejdet med kommuner
Siden Eir i august 2015 besøgte Skive Kommune er kontakten mellem kommunen og Eir intensiveret.
Adskillige møder har været afholdt, og der er nu udarbejdet et notat, om samarbejde mellem Aalborg
Universitet og Socialafdelingen i Skive Kommune om udvikling af kommunikations- og
omsorgsteknologi.
Socialafdelingen har prioriteret en række indsatsområder i 2015 og 2016, og på den baggrund er det
bl.a. besluttet at:
•
•
•
•

Facilitere temamøder med relevante medarbejde mhp. at kickstarte arbejdet med brugen af
velfærds- og socialteknologi
Understøtte udvikling af projektdesign ifbm. hjemsøgning af midler til pilotprojekt(er)
Igangsætte specifikt pilotprojekt fra den prioriterede liste
Skive Kommune udbyder studenterprojekter til AAU-studerendes projektarbejde ved
Laboratoriet for Velfærdsteknologi ledet af lektor Birthe Dinesen

Udbytterigt Eir-besøg i norditalienske Area Science Park
I november måned var Eir, som en udløser af Eirs internationaliseringsstrategi, på besøg hos den
italienske Science Park AREA, der er Italiens største science park og holder til i Trieste i det nordlige
Italien. Under besøget var der møder med flere ledende medarbejdere ved science parken, hvor
såvel Science Park AREA som Eir fik mulighed for at præsentere sig for hinanden, herunder ikke
mindst fik mulighed for at udveksle erfaringer og lade sig inspirere af hinandens måde at
understøtte erhvervsudviklingen på og drive en science- og businesspark i de respektive regioner.
Endelig var der stor interesse i at fastholde kontakten og udvide hinandens netværk ikke mindst
mhp. mulige fælles EU-ansøgninger.
Eftermiddagens program bød på møder med flere virksomheder, hvor potentielle samarbejdsflader
blev afdækket. Flere af disse vil nu blive forfulgt mhp. at arbejde på at trække nye
forskningsbaserede forretningsaktiviteter til Nordjylland.

Billeddiagnostisk Forskningsenhed
Med støtte fra Eir er der i 2015 blevet oprettet en
Billeddiagnostisk Forskningsenhed med Professor Jens
Frøkjær i spidsen. Man arbejder her efter at udvikle en ny
forretningsmodel, hvor man fysisk har en MR-Scanner til
rådighed til forskning, og samtidig får mulighed for at
planlægge tiden således, at man får opbygget en kapacitet
til at indgå i flere samarbejder med virksomheder omkring
kliniske forsøg – som et nyt forretningsområde i regionen.
Centeret har på denne måde kapacitet til at køre både
egen forskning og kliniske forsøg, men også til at støtte op
om et større forbrug af billeddiagnostiske ydelser fra f.eks.
det ny-startede Center of Excellence – Osteoarthritis.

Professor Jens Frøkjær
Fotograf: Line Bloch Klostergaard, Foto/AVsektionen, Aalborg Universitetshospital

Dette vil komme patienterne til gode på både kort og lang sigt, da der i første omgang er mulighed
for at deltage i ’state of the art’ forsøg og der vil være tider til ’almindelige scanninger’ ind i mellem
forskningen. På lang sigt vil det betyde et løft i forskningen og dermed kvaliteten inden for
billeddiagnostisk i Nordjylland. Billeddiagnostisk Forskningsenhed er ved, sammen med andre
kolleger i Norden, at oprette et Nordisk billeddiagnostisk netværk baseret på erfaringerne fra
projektet MedViz, hvor nye innovative modeller samt den nyeste forskning kan afprøves på tværs
af grænserne, og dermed øge synligheden ift. virksomheder på internationalt plan.
Billeddiagnostisk Forskningsenhed er skabt således, man har kapacitet til øget samarbejde med
industrien. Gennem Eir-projektet er snitfladerne til industrien blevet gennemgået, således at man
vil kunne løfte opgaverne både ift. flere kliniske forsøg, men også ift. test af f.eks. medicoteknisk
udstyr. Hertil har Eir bidraget med frikøb af personale og har dermed haft en nøglerolle i
etableringen af denne innovative forskningsenhed.

Ny bevilling fra Vækstforum, Region Nordjylland
Eir har fra opnået en bevilling fra Vækstforum, Region Nordjylland til aktiviteter i 2016. I
forbindelse med Vækstforums ønske om etablering af en fælles platform for den nordjyske
sundheds- og velfærdsinnovation og en samling og koordinering af indsatser inden for
sundhedsteknologi skal Eir i 2016 bidrage med sine kompetencer inden for
forskningsdrevet erhvervsudvikling.

Forstærket indsats på EmpEir
EmpEir, som Eir etablerede i 2013, har til formål at understøtte udviklingen af en innovativ og
entreprenant kultur blandt studerende inden for sundhedsrelaterede uddannelser ved AAU.
Hensigten er at få skabt nye produkter, etableret nye virksomheder og dermed vidensintensive
arbejdspladser. De fleste sundhedsrelaterede studerende hører under School of Medicine and
Health (SMH) ved AAU. SMH har til formål at udvikle sundhedsvidenskabelige bachelor-, kandidatog masteruddannelser på højt niveau. Dette sker igennem et interdisciplinært, synergistisk og
internationalt miljø, hvor innovation og forskning er i højsædet.
EmpEir og SMH, der tager udgangspunkt i nogle af de samme målsætninger, har allerede i mindre
målestok lavet fælles initiativer og arrangementer rettet mod de studerende. Fra 1. januar 2016
intensiveres samarbejdet yderligere, idet EmpEir og SMH formaliserer et tættere samarbejde om
at understøtte en mere innovativ tilgang til studiemiljøet, der forhåbentlig vil bidrage til, at endnu
flere studerende tør begive sig ud i en fremtid som selvstændig. Indsatsen vil stadig fokusere på
bEir-netværksmøder; at understøtte de studerendes gode idéer; deltagelse i messer og
udstillinger; at give adgang til netværk af offentlige og private aktører m.v., men samarbejdet
forventes også at udvikle nye målrettede tilbud til de studerende ved de sundhedsrelaterede
uddannelser.

Hjertespil som en del af telerehabiliering af hjertepatienter
Som et afledt resultat af det Eir-støttede Teledi@log-projekt er der udviklet en prototype af et
hjertespil i form af en app, som hjertepatienter og deres pårørende kan downloade og spille
sammen. Prototypen har været testet på hjertepatienter og deres pårørende.
De første resultater af forsøgene med hjertespillet er netop blevet publiceret i Game for Health
(Vol. 5, Nr. 1, 2016, s. 1 -7). Resultaterne viser, at gamification er interessant som formidler med
henblik på at understøtte og motivere hjertepatienter til en sundere livsstil. Hjertespillet formidler
og motiverer til en sundere livsstil på områder som kost, fysisk bevægelse, rygestop m.v. I
Laboratoriet for Velfærdsteknologi forskes der videre med gamification som et middel til
telerehabiliering af hjertepatienter.

Screen-dumps fra Hjertespillet

MyMedCards inklinerer for de nordjyske kommuner
Eir – Empowering Industry and Research er blevet kontaktet af ejer og grundlægger af MyMedCards
Sarah Bach Munkholm. Sarah har udviklet app´en MyMedCards, der giver en række fordele og
muligheder for sundhedspersonalet i kommunerne, herunder øget effektivitet, besparelser m.v.

Produktet er siden september blevet testet på Aalborg Universitetshopital og allerede efter
korttidsafprøvning kunne ovenstående gevinster understøttes. Favrskov kommune har været i gang
med at teste deres egen version af MyMedCards app´en hos samtlige sundhedsfaglige
medarbejdere siden primo oktober. De foreløbige resultater peger på stor interesse og engagement
for produktet.
Da det er et system, som med fordel vil kunne anvendes såvel i den enkelte kommune som på
tværs af sundhedssektoren, vil Sarah meget gerne i dialog med kommunerne vedr. systemet,
herunder også i dialog om interessen for at teste systemet. Via Eirs netværk er henvendelsen
allerede distribueret til flere af de nordjyske kommuner bl.a. via Nordjysk Netværk for
Velfærdsteknologi.
Sarah Bach Munkholm, der sideløbende med at være virksomhedsejer, læser medicin på 11.
semester på Aalborg Universitet, er senest nomineret til den prestigefyldte pris, årets IVÆKSTpris
for iværksætteri i kategorien- Årets Kvindelige Iværksætter. IVÆKSTprisen er iværksættermiljøets
egen pris, som hvert år hylder de dygtigste danske iværksættere. Prisen gives til firmaer, der har
udmærket sig på vækstskalaen, men prisen handler også om den gode iværksætterhistorie. Derfor
er IVÆKSTprisens vindere ikke bare iværksættere, der oplever økonomisk succes men i lige så høj
grad ildsjæle, der bryder rammerne og inspirerer andre med deres innovative ideer og vovede
iværksættereventyr.
Skulle der være nogle fra kommuner eller sundhedssektor, der er interesserede i at indgå i en
dialog med Sarah om produktet, kan hun kontaktes på: kontakt@mymedcards.dk, tlf. 4052 7926.

Center of Excellence - Osteoarthritis
Eir har støttet oprettelsen af et ”Center of Excellence –
Osteoarthritis” (CE-OA), som er et tværfagligt samarbejde
mellem klinikker og enheder, udmøntet i et ’murstensløst’
forskningscenter. Dette setup er resultatet af en innovativ
tilgang til forretningsudvikling i relation til Eir, og arbejdet
vil både løfte forskningen til internationalt topniveau,
samt gøre centeret til en meget interessant testpartner
for industrien baseret på centerets algoritmer,
scoringsværktøj og database, som internationalt set er
banebrydende.

Overlæge Ole H. Simonsen
Fotograf: Anette Bjerg, Aalborg
Universitetshospital

CE-OA er i sit setup fokuseret på at kunne imødekomme den
øgede interesse fra industrien, som forventes både i form af
kliniske lægemiddelforsøg og test af medico-udstyr. Interessen har
allerede vist sig i form af henvendelser, hvorfor CE-OA nu indgår
sammen med Mech-Sense i en ansøgning til et EU-projekt
(InnoHealth) der skal samle en række af de ypperste
forskningscentre i landene rundt om Østersøen til et netværk af
højkvalitets test- og forsøgsenheder.
Center of Excellence drives fra Ortopædkirurgisk Afd. på Aalborg
Universitetshospital under ledelse af Professor Michael Ulrich,
Professor Michael Ulrich
men en række af regionens ypperste forskningscentre er en
Fotograf: Lene Pedersen, Foto/AV,
Aalborg Universitetshospital
integreret og naturlig del af samarbejdet. Her er tale om bl.a.
Institut for Mekanik og Produktion, SMI (Center for SanseMotorisk Interaktion) samt AnyBody Technology fra Aalborg Universitet. Dertil bl.a.
Endokrinologisk Afdeling og Billeddiagnostisk Forskningsenhed på Aalborg Universitetshospital og
CCBR samt Parker Instituttet i København. Dermed er alle gode kræfter samlet om at skabe et på
verdensplan unikt forskningscenter i Aalborg, som vil kunne komme både de nordjyske patienter
til gavn fra dag et i f.eks. BEVAR projektet, men også være en interessant forsknings- og
testpartner for industrien internationalt set.

Faktaboks
Eir – Empowering Industry and Research er en nordjysk forsknings- og businesspark samt en
innovativ samarbejdsplatform inden for sundhedsteknologi og sundhedsvidenskab.
Eir bidrager til forskningsbaseret innovation, forretningsudvikling og vækst til gavn for industri,
sundhedssektor, offentlige institutioner og patienter, herunder bidrage til udviklingen af et
vidensbaseret erhvervsliv og dermed vidensintensive arbejdspladser i regionen.
Eir har yderligere til formål at tilbyde klinisk test og afprøvning i Region Nordjylland inden for den
tværfaglighed af kompetencer, som regionen rummer på det sundhedsteknologiske og
sundhedsvidenskabelige område.
Partnerskabet bag Eir består af Aalborg Universitet, Region Nordjylland, Aalborg
Universitetshospital, regionens øvrige sygehuse, samtlige 11 nordjyske kommuner, private
virksomheder, offentlige organisationer og endelig en række affilierede partnere.
Herudover samarbejder Eir med en lang række danske og udenlandske virksomheder,
forskningsinstitutioner og klyngeinitiativer.
Siden etableringen i 2011 har EIR:
• Skabt 60 nye videnstunge arbejdspladser i Nordjylland
• Faciliteret fire nye virksomheder
• Etableret 26 samarbejdsprojekter med forskere og virksomheder
• Tiltrukket 40 mio. kroner i ekstern funding
• Faciliteret 16 patentansøgninger
• Afdækket 60 testfaciliteter
• Haft kontakt med 300 virksomheder og industriforskere
• Opnået 60 væsentlige omtaler i nyhedsmedier og tidsskrifter
• Udgivet +100 videnskabelige publikationer
• Scoutet for nye idéer blandt mere end 600 studerende
• Tiltrukket forskere fra internationale virksomheder til Nordjylland
• Tiltrukket et Center of Excellence
• Afholdt arrangementer for flere end 1.350 deltagere
• Etableret EmpEir – et scouting og idéudviklingsinitiativ for studerende
Eir har været/støttes af EU´s strukturfondsmidler og regionale udviklingsmidler samt bidrag fra de
øvrige partnere.
Læs mere om Eir – Empowering Industry and Research på www.eirbusinesspark.com.
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