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Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved Dorte M. Stigaard 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Præsentation af fremtidig profilanalyse af Eir v. Teknologisk Institut hhv. Leif Henrik Jacobsen 
og Benita Kidmose Rytz 
 
 

- Kort præsentation af hovedkonklusioner vedr.: 
 

a) Eirs fremtidige profil/målsætning 

b) Eirs lokale forankring/organisering 

c) Eirs internationalisering 

d) Eirs forretningsmodel 

 

4. Uddybning af og spørgsmål til analysen v. styregruppen  
 

5. Drøftelse af videreførelse af Eir efter 2015 
 
6. Evt. 

 
 

./. Bilag: Bilag 1 til pkt. 3: Profilanalyse af Eir 



 
 

 

 

Referat: 
 
Ad. 1: 
DMS bød velkommen til styregruppen og Teknologisk Institut.  

 
Ad. 2: 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad. 3: 
Teknologisk Institut (TI) fremlagde profilanalysen (præsentation vedhæftet). 
  
TI betonede, at nyttiggørelse af forskning er et vanskeligt felt, fordi viden fra forskningsverdenen skal 
bringes over i en verden med et andet rationale, den kommercielle. Processen fra koncept til 

kommercialisering har svært ved at fungere i sig selv – det handler ikke blot om kapital, men også om 
”videns-assymetri”, hvor partnerne har svært ved at mødes; én part har penge, men ingen 
viden/teknisk forståelse og omvendt. 
 
Eir har især været succesfuld ift. kulturbearbejdning af forskere, studenternetværket EmpEir og ift. 

strategisk investering i funding (med tidlig evidens for nye teknologiers effekt og kommercielle 
anvendelse). 
 
Baseret på eksisterende materiale og i høj grad også interviews vurderer TI, at der især er behov for: 

1) En tydeligere profil for Eir – formålet kan forstås bredt og forstås forskelligt, der er behov 
for en fælles dagsorden, og virksomhederne opfatter projektet som meget 
universitetsdrevet (ny viden/test), og det ønskes udvikling mere i retning af 
kommercialisering (ny produktion/vækst). 

2) Større synlighed og gennemsigtighed – mere markedsføring af de nordjyske kompetencer 

samt større gennemsigtighed i forvaltning af projektmidler. 
 
TI foreslår en selvstændig økonomisk enhed Eir A/S, som skal sikre en mere samlet profil og binde 
indsatsen sammen, så en virksomhed/forsker kan se, hvordan de bliver hjulpet videre. Eir A/S skal 

sikre et værdikædeperspektiv og sætte ind, hvor der er svage led. Eir skal samtidig være uafhængig af 
enkeltaktørers interesser, skal have en gennemskueligt, klart forretningsgrundlag og kunne agere på 
egen hånd. Konkret foreslår TI følgende hovedopgaver for Eir A/S: 

1) Rådgivning, netværk og markedsføring: fagspecifik rådgivning fokuseret på teknologi og 
funding suppleret med et vurderings-/sparringsteam inspireret af Connect Denmark. Øget 

profilering, herunder konkurrence/præmiering ved virksomhedsetablering i Nordjylland. 
2) Eir research to industry programme: støtte til afdækning af forskningens markedsmæssige 

potentialer (proof-of-concept), markedsmodning af ideer. 
3) Nordjysk venture fond: Eir Medico Venture  

F&U samt testkapacitet og udførelse af test skal ikke ligge i Eir A/S, men hos universitet og 
universitetshospital. 
 
Ad. 4: 
Efterfølgende blev profilanalysen kommenteret. Generelt var holdningen, at forslaget er ambitiøst, og 
der kan være elementer, som kan inspirere (og måske allerede findes), men som helhed er forslaget 
vanskeligt realiserbart. En mere trinvis udvikling blev efterlyst. Det blev fremhævet, at 
sundhedsteknologi er et område med særlige karakteristika, bl.a. ift. kliniske afprøvninger og nærhed 
til forskningen som forudsætning for værdiskabelse, og løsningerne skal tage højde for disse 
karakteristika.  

 
Der var i styregruppen bred skepsis ift., om det sundhedsteknologiske område er modent til den 
satsning, TI foreslår, og om løsningen er den rette og realiserbar. 
 



 
 

 

 

DMS takkede Teknologisk Institut for indsatsen og noterede sig, at analysen viser, at der er mange 
forskellige interesser i Eir, og at man anerkender, at Eir har opnået resultater.  
 
Herefter forlod Teknologisk Institut mødet. 

 
Ad 5: 
Styregruppen drøftede analysens præmisser nærmere, samt hvad der kan gøres på den korte bane.  
 
DMS orienterede om, at der ift. Vækstforum er en anden bane at spille på med ny handlingsplan og et 
ønske om konsolidering af indsatsen inden for sundhedsteknologi, såfremt der fortsat ønskes 
finansiering herfra. Erhvervsklyngerne, som Vækstforum støtter, skal arbejde i retning af en mere 
samordnet indsats inden for de enkelte erhvervsområder, og der er fokus at klyngerne skal højere op i 
værdikæden og arbejde mere med forretningsudvikling. I forbindelse med Vækstforums behandling af 

videreudvikling af BioMed Community i juni, anbefalede Vækstforum, at BioMed Community og Eir i 
2016 skal lave en nærmere plan for, hvordan de to klynger kan samordnes til én erhvervsklynge, fordi 
der er store indholdsmæssige sammenfald i indsatsen.  
 
I styregruppens drøftelse af Eirs videre udvikling var der fokus på behovet for nærmere refleksion – 

også i de bagvedliggende organisationer hos de primære interessenter. Hvad er den egentlige 
merværdi af Eir-samarbejdet, kan det evt. løftes i andet regi, og hvordan sikres sammenhæng i 
indsatsen? Det er ikke givet, at man skal fortsætte Eir – ej heller at man ikke skal fortsætte Eir. 
 

Man bør overveje, hvilken efterspørgsel, Eir skal honorere. Der er behov for at adressere og indtænke 
virksomhederne og de nordjyske kommuner på en mere konkret måde i Eir, gerne i form af mere 
forpligtende aftaler. 
 
Der var bred enighed om, at et selvstændigt A/S ikke er det rigtige lige nu, og at modellen ikke tager 

helt højde for landskabet og de sundhedsteknologiske karakteristika. Der er behov for en 
mellemlanding i 2016. Styregruppen besluttede derfor i 2016 at igangsætte 3 konkrete udviklings-
/samarbejdsprojekter, hvor det skal være tydeligt, at man er opsøgende ift. virksomheder og 
kommuner, som skal kunne se sig selv i det. Samtidig skal der laves et samarbejde og en afklaring 

med BioMed Community om fremtiden. 
 
Der nedsættes en lille skrivegruppe på tværs koordineret af Charlotte Villadsen mhp. at udarbejde et 
oplæg til drøftelse i styregruppen i august mhp. forberedelse af en ansøgning til Vækstforum. Gorm 
Simonsen fra Region Nordjylland indgår i gruppen, og Jørgen Basballe melder en deltager ind på vegne 

af kommunerne. Oplægget trykprøves med DI/Morten Haugaard Jacobsen - DMS tager kontakt. 
 
Der blev aftalt nyt styregruppemøde tirsdag den 18. august kl. 18.00 – 20.00 inkl. spisning på NOVI. 
 
Ad. 6: Ingen yderligere punkter. 


