
 
 

 

 

Referat af styregruppemøde 
i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 
Dato: Onsdag den 1. oktober 2014 
Tid: Kl. 15.00 – 17.00 
Sted: Aalborg Universitet,  
Fredrik Bajers Vej 7E1, lokale E1-212 
 
Deltagere fra styregruppen: 
Per Christiansen (Region Nordjylland) - PC 
Lars Hvilsted Rasmussen (Aalborg UH) - LHR 
Hans Chr. Hoeck (CCBR A/S) - HCH 
Steffen Groth (AAU) - SG 
 
 
 

Jørgen Basballe (Mariagerfjord Kommune) - JB 
 
Deltagere fra administrationen: 
Lars Arendt-Nielsen (Aalborg Universitet) - LAN 
Charlotte Villadsen (Aalborg Universitet) - CV 
Susanne N. Lundis (Aalborg Universitet) - SNL 
Kjeld Lisby (Aalborg UH) - KL 
Charlotte Damborg (Region Nordjylland) - CD 
 
Afbud: 
Leif Serup (Hjørring Kommune) - LS  
Steen Andreassen (Aalborg Universitet) - SA 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Kort præsentation af det sundhedsteknologiske landskab i Nordjylland v. Charlotte V. 
 

4. Drøftelse af fremtidige udfordringer og muligheder for Eir/sundhedsområdet i Region 
Nordjylland bl.a. med indlæg ved Jane Bjerregaard, kommercialiseringsmedarbejder ved AAU 

 
5. Status siden sidst samt planer fremadrettet  

- Status og fremdrift v. Lars Arendt-Nielsen 
- Økonomi v. Charlotte V. 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 

6. Status på ansøgning om videreførelse af Eir v. Charlotte Villadsen 
Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
7. Status på slutevaluering v. Charlotte V. og Lars Arendt-Nielsen 
Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
8. Kommunestatus: Forstærket samarbejde (Business Region North Denmark) imellem de 11 

kommuner og Region Nordjylland - inden for sundhedsområdet. Mulighed for tættere 
integration med Eir. v. Jørgen Basballe 

Det indstilles, at styregruppen indgår i en positiv dialog på området. 
 

9. Bordet rundt v. alle 
 

10. Dato for næste styregruppemøde 
 

11. Evt. 
 
 

./. Bilag: Bilag 1 til pkt. 3: Landskabsmodel; Bilag 2 til pkt. 5: - Kvantitativ status Eir-aktiviteter samt Vurdering og fremadrettet 
fokus på Eir-aktiviteter 



 
 

 

 

Referat 
 
Ad. 1: 
PC bød velkommen. 
 
 
Ad. 2: 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. 3: 
CV gav en kort præsentation af det sundhedsteknologiske landskab i Nordjylland. Slide over landskabet 
var fremsendt forud for mødet. 
Formålet med dette og det efterfølgende indlæg af Jane Bjerregaard (JBj) var at give lidt inspiration til 
at påbegynde dialogen om, hvordan Eir skal se ud i fremtiden også med hensyn til muligheden for en 
opbygning af en mere overordnet kommercialiseringsplatform. 
 
 
Ad. 4: 
JBj gav et inspirationsindlæg vedr. de fremtidige udfordringer og muligheder for Eir/Sundhedsområdet 
i Region Nordjylland. Slides fra dette indlæg er vedlagt.  
Overordnet mangler Nordjylland kommercielle kompetencer og risikovillig kapital til at videreudvikle de 
teknologier og virksomheder, som Nordjylland fostrer, og JBj efterlyste en overordnet regional 
kommercialiseringsstrategi, som skal ligge tæt op af forskningen. 
Flg. kommentarer/input blev givet: 

- Overvej muligheden af at præsentere vore innovative teknologier overfor 5 internationalt 
stærke ”pengemænd/-kvinder” 

- Overvej muligheden af at etablere et ”Business Angle netværk” 
- Overvej, om der skal etableres et MedTech Nord inspireret af MedTech Innovation Center og 

Welfare Tech Invest evt. tilpasset nordjyske forhold 
- Overvej muligheden af at tilføre filantropiske – evt. internationale - bestyrelseskandidater med 

indsigt i medico-/sundheds-området til at indgå i vores spin-off og spin-out virksomheder 
- HCH har kontakt til Karolinska Development og undersøger den svenske model – herunder 

overvejelser om en potentiel bestyrelseskandidat 
- Der blev spurgt ind til antallet af skabte jobs i spin-out-virksomheder, og det blev understreget, 

at vejen til marked er lang, og at området kræver tålmodig kapital 
 

 
Ad. 5: 
LAN gennemgik den kvantitative status samt vurdering og fremadrettet fokus på de 4 indsatsområder 
jvnf. det med dagsordenen vedlagte bilag til punkt 5. Der vil ikke blive refereret herfra, men der 
henvises til tidligere fremsendte bilag.  
Det fremsendte blev suppleret med flg. nye resultater siden den initiale opgørelse: 

- Yderligere funding på kr. 5,255 mill. er hjemtaget 
- De direkte og afledte årsværk af Eir er pt. opgjort til 45 årsværk 

LAN opsummerede slutteligt, at generelt følger vi meget godt de kvantitative mål for de 4 
indsatsområder, og ved årets slutning forventer vi overordnet at have nået de opsatte mål. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
Ad. 6: 
CV orienterede om processen frem imod fremsendelse af en ny ansøgning vedr. Eir 1,5, der gælder for 
2015. Der er ansøgt om ca. kr. 2,3 mill. Både Indstillingsudvalget og Vækstforum har behandlet 
ansøgningen positivt, og den afventer nu godkendelse i Regionsrådet. 



 
 

 

 

CD redegjorde for signaler fra Indstillingsudvalget og Vækstforum: 
- En tydeliggørelse af Eirs profil 
- En tydeliggørelse af de resultater, der er genereret på baggrund af Eirs aktiviteter hidtil 

I fremtiden vil der være mere fokus på, at resultater omsættes til forretning – herunder 
forretningsskabelse – samt mere fokus på egenfinansiering. 
Indstillingen af projektet er betinget af inddragelse af uafhængig ekstern hjælp til afklaring af Eirs 
formål og fremtidige forretningsmodel. PC pointerede, at det er vigtigt, at styregruppen involveres i 
dette arbejde, inkl. valg af konsulent. Generelt vil større inddragelse af styregruppen i Eir skabe mere 
ejerskab og styrke det fælles billede af Eir. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 7: 
Der er udarbejdet kommissorium for slutevalueringen indenfor partnerskabet i samarbejde med 
Vækstforum. 4 konsulentvirksomheder har været inviteret til at byde på opgaven. IRISGroup er valgt, 
da de har vist størst forståelse for det sundhedsteknologiske område og umiddelbart har forstået 
ønsket om at fokusere på effekter, opnået værdi og afledte effekter. Specielt punktet om de afledte 
effekter er diskuteret tidligere med Regionen v. Erling Nielsen og Vækstforumsekretariatet v. Gorm 
Simonsen. 
Styregruppen skal interviewes den 21. oktober kl. 17:00-19:00. Invitation til fokusgruppeinterview 
fremsendes til styregruppen efterfølgende. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
Ad. 8: 
JB gav et inspirationsindlæg vedr. de fremtidige udfordringer og muligheder for Eir/sundhedsområdet i 
Region Nordjylland. Slides fra dette indlæg er vedlagt. Flg. er kort hovedpunkterne fra indlægget: 

- Der er indledt et forstærket samarbejde mellem Kommunernes Kontaktråd (KKR) og Region 
Nordjylland. Initiativet starter den 1. januar 2015 

- Der er identificeret 5 indsatsområder, og JB fremhævede specielt to, nemlig ”Erhvervsudvikling 
og jobskabelse”, hvor ”Sundhed” indgår, samt ”Internationalt samarbejde” 

- De 11 kommuner bidrager til de regionale udviklingsmidler med kr. 15,- pr. indbygger 
- Hvordan kan Eir 2,0 bringes på banen i forhold til denne indsats og disse midler? 

 
Ad. 9: 
SG: 
Der har været afholdt møde i Kontaktudvalget mellem Aalborg UH, AAU og Region Nordjylland. I 
Kontaktudvalget har man valgt at sætte fokus på: 

- at undersøge muligheden/udarbejde business case for etablering af et ”certifying body” for CE-
godkendelse 

- at udarbejde en mapping på enkeltvirksomhedsniveau af aktørerne i Nordjylland indenfor det 
sundsteknologiske område 

 
CD: 
Region Nordjylland arbejder på en sundhedsteknologisk festival for alle Vækstforum-støttede 
sundhedsrelaterede aktiviteter til afholdelse den 24. november 2014. 
 
KL: 
Idéklinikken har bevæget sig ind i proof-of-concept fasen via Eir for flere af deres projektidéer. 
 
LAN: 
Via diskussionerne på de seneste styregruppemøder begynder der at tegne sig et koncept for et Eir 2,0 
efter 2015. 



 
 

 

 

 
 
Det næste styregruppemøde finder sted den 11. december 2014 på Aalborg Universitet, Fredrik Bajers 
Vej 7D-3, lokale D3-209, kl. 14:00-16:00. På dette møde vil der være fokus på slutevalueringen, Eirs 
formål og endelig måling af resultater samt evt. fremtidig konsulentassistance. 
 
Ad. 11: 
Ingen yderligere punkter. 
 
 
 
 


