
 
 

 

 

Referat af styregruppemøde 
i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 
Dato: Torsdag den 6. februar 2014 
Tid: Kl. 14.00 – 18.00, incl. spisning 
Sted: Region Nordjylland, Regionsrådssalen, 
Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst 
 
Deltagere: 
Per Christiansen – PC (Region Nordjylland) 
Lars Hvilsted Rasmussen - LHR (Aalborg UH) 
Jørgen Basballe - JB (Mariagerfjord Kommune) 
Steen Andreassen - SA (Aalborg Universitet)  

Lars Arendt-Nielsen - LAN (Aalborg Universitet) 
Charlotte Villadsen – CV (Aalborg Universitet) 
Susanne N. Lundis – SNL (Aalborg Universitet) 
Kjeld Lisby – KL (Aalborg UH) 
Morten Lemvig - ML (Region Nordjylland) 
Charlotte Damborg – CD (Region Nordjylland) 
 
Afbud: Hans Chr. Hoeck - HCH (CCBR A/S) 
Leif Serup – LS (Hjørring Kommune) 
Egon Toft – ET (Aalborg Universitet) 

 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Drøftelse af succeskriterier 
 
Denne del af mødet faciliteres v. Morten Lemvigh, Region Nordjylland 
 
Formål 
Som grundlag for Eir projektet ligger en række kvantitative aktivitets- og resultatmål, som også 
er fastsat i bevillingen som grundlag for projektet. At nå i mål med disse er projektets 
umiddelbare succeskriterium. Styregruppen bliver orienteret om fremdriften på aktivitets- og 
resultatmål ved ordinære styregruppemøder. 
 
Disse måltal synliggør dog ikke nødvendigvis, hvad der for partnerne og interessenterne i Eir er 
vigtigst ift. at gøre projektet til en succes inden for projektets tidshorisont – eller i et 
længerevarende perspektiv. 
 
Formålet med mødet er derfor: 

‐ at styrke parternes fælles forståelse af de kritiske succesfaktorer for Eir, herunder 
synliggøre de respektive partneres forståelse af projektet, og hvad de tillægger mest 
værdi. 

‐ at drøfte og kvalificere de supplerende succeskriterier, som projektledelsen har 
opstillet 

‐ at etablere et fælles grundlag for slutevaluering inkl. udvælge fokuspunkter som 
grundlag for kommissorium/udbud 

 
Indhold 
 
A. Visionen for Eir v. Lars Arendt-Nielsen 

Projektledelsen præsenterer kort visionen for Eir. 
 



 
 

 

 

B. Kort gennemgang af de 4 væsentligste indsatsområder (forskningskompetencer, netværk, 
klinisk test, virksomhedsetableringer/landefremstød) mht. sigte med og hovedaktiviteter i 
de enkelte indsatsområder samt hvilket resultat, man venter at skabe v. Lars Arendt-Nielsen 

Styregruppen drøfter i forbindelse med fremlæggelsen af hvert indsatsområde, hvad der gør 
projektet til en succes - hvad lægger de respektive partnere vægt på som de kritiske 
succesfaktorer for indsatsområdet og projektet som helhed, hvad forstår de ved dem, og 
hvordan ved man, at man har nået målet? 
 

C. Fokuspunkter for slutevaluering – hvad er væsentligt at evaluere/få viden om? 
 
Styregruppen drøfter, hvad de finder væsentligt at evaluere på og opnå viden om som 
grundlag for tilrettelæggelsen af fokuspunkter/et udbud for slutevalueringen. 

 
4. Dato for næste styregruppemøde 

 
5. Evt. 

 
 
./. Bilag 
Bilag til pkt. 3B: Oversigt over succeskriterier og forslag til diskussion. De kvantitative mål er i 
udgangspunktet ikke til drøftelse – det er det, projektet har lovet at levere. 
 
Bilag til pkt. 3C: Bruttoliste med forslag til fokuspunkter, som styregruppen kan forholde sig til (ud 
over det, som diskussionerne under pkt. 3B måtte bidrage til).  
 
  



 
 

 

 

 
Referat 
 
Ad.1: 
PC bød velkommen. 
 
 
Ad. 2: 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. 3: 
ML tog over og ridsede kort formålet med mødet op jvnf. dagsordenen punkt 3.  
 
A: 
LAN gennemgik kort visionen for Eir samt rammevilkår, fokus og perspektiver for projektet. Der 
henvises til LANs vedlagte slides fra mødet.  
 
B: 
LAN gennemgik de 4 væsentligste indsatsområder. Der henvises til det med dagsordenen vedlagte 
bilag til punkt 3B, som Styregruppen tog udgangspunkt i. De enkelte indsatsområder blev herefter 
gennemgået et område ad gangen. Nedenfor listes de input, som fremkom på mødet: 
 
Forskningskompetencer 

 Med baggrund i dels spydsspidskompetence-områderne, som partnerne har identificeret, og de 
resultater, der er opnået i de Eir-støttede forskningssamarbejdsprojekter, blev det anbefalet, at 
forskningsområderne i en fremadrettet indsats grupperes i temaer m.h.p. at få yderligere fokus 
på hovedområder, hvor vi er i international klasse og/eller har stærke kompetencer på tværs af 
partnerskabet 

 Med baggrund i de i forskningsprojekterne opnåede resultater kan vi ved projektafslutning 
opgøre, hvilke forsknings- og forretningsområder, der primært er blevet styrket via Eir 

 Produkter blev defineret dels som konkrete devices, koncepter og kompetenceopbygning 
 Projektledelsen gennemgik kriterierne for initiering af forskningssamarbejder 

(virksomhedsrelevans-/involvering, bidrag til erhvervsudvikling i Nordjylland, outcome). På de 
afsluttede aktiviteter monitoreres der nu på det opnåede output 

 Der blev foreslået mere fokus på værdiskabelsen/business casen, når der prioriteres mellem 
forskningssamarbejder. Projektledelsen kommenterede, at der ved igangsætning af Eir-støttede 
initiativer er fokus på, at disse understøtter Eirs vision og de rammebetingelser, som bevillingen 
er givet under. Det tilstræbes at opnå så konkrete resultater som muligt, men den kommercielle 
udnyttelse af de opnåede resultater ligger ofte udenfor projektets formåen og kræver, at 
virksomheder griber potentialerne m.h.p. yderligere forretningsudvikling 

 Administrationsgruppen arbejder pt. på en opgørelse af direkte og afledte arbejdspladser som 
et resultat af Eir 

 Der var bred enighed om, at der er brug for regional funding til videreførelse af de aktiviteter, 
som har haft en effekt samt de projekter og virksomheder, som udspindes af projektet, idet det 
ellers vil være svært at videreføre resultaterne efter projektophør 

 Det blev foreslået, at man som en afledt effekt af projektet forsøger at opgøre, hvor mange 
mennesker det har hjulpet samt hvordan? 



 
 

 

 

 En anden afledt effekt, som bør forsøges monitoreret, kan være, hvordan Eir har bidraget til 
interaktionen indenfor partnerskabet? 

 
ML opsummerede, at projektet i en fremadrettet satsning snævres ind til færre fokusområder og mål 
indenfor indsatsområdet. Det er lykkedes for Eir at skabe forskningsbaserede projekter, og det er også 
lykkes i rimelig grad at skabe nye arbejdspladser.  
 
Klinisk test 

 Indtil videre er lægemiddelområdet rykket mest. Medical device området er vanskeligere, 
hvorfor den medikotekniske industri inviteres til dialog m.h.p. at synliggøre mulighederne i 
Nordjylland overfor industriens medlemmer 

 Til spørgsmålet om, hvorvidt vi kommer i mål på området, henvistes til, at såfremt 
udmøntningen af det af styregruppen vedtagne roadmap efterleves, vil en væsentlig del af 
kapacitetsopbygningen være klaret 

 Det blev foreslået, at indsatsen på medical device området kobles med den netop udarbejdede 
regionale analyse af sundhedsteknologi i Nordjylland for at understøtte vore styrkeområder 
yderligere 

 Aalborg UH har identificeret nogle flaskehalse for at lykkes under indsatsområdet. Disse 
flaskehalse bør være genstand for en indsats fremadrettet for at komme yderligere i mål på 
området 

 Aalborg UH har opbygget en-indgang-for-industrien for kliniske studier samt udarbejdet 
håndbog for kliniske studier i Danmark, kortlagt organisationen samt identificeret flaskehalse og 
slutteligt kortlagt samarbejdspartnere i hele Danmark 

 Det udestår at få promoveret muligheden for at udføre tests indenfor medical device området 
på de nordjyske sygehuse med en-indgang-for-industrien, som indgang for dette 

 Det blev foreslået at overveje en større integration mellem BioMed Community og Eir som en 
mulighed i en videreudvikling. ML. nævnte, at man fra regionens side vil sætte et arbejde i 
gang med at se på, hvordan klynger skal fungere fremadrettet - her vil der måske også blive 
set på sundhedsområdet. 

 
Virksomhedsetableringer/landefremstød 

 Tiltrækning af forskere fra industrien har vist sig som en udbytterig satsning, idet de bidrager til 
regionen med egne midler, sampublicering samt etablering af forskere i forskningshotel eller 
med udviklingscentre 

 Monitoreringen på den afledte funding, som Eir har bidraget til i regionen, har vist et betydeligt 
resultat 

 M.h.t. tiltrækning af nye samarbejdspartnere til regionen blev det anbefalet at samarbejde 
yderligere med NOVI m.h.p. at kunne tilbyde kontorfaciliteter tæt på AAUs forskning og 
videnskabelige laboratorier 

 
Netværk 

 Sekretariatet gennemgik kort, hvordan man vil arbejde med at opgøre output af 
innovationsinitiativerne (udbytte, effekt, tilfredshed, indsats). Opgørelsen skal dog sættes i 
forhold til de præmisser, som netværksaktiviteterne er etableret ud fra 

 Det blev foreslået, at man også fremadrettet kan vælge en mere strategisk tilgang til arbejdet 
med netværk med fokus på, hvad man ønsker at styrke og/eller spørge virksomhederne om, 
hvad de efterspørger 

 



 
 

 

 

Projektet som helhed 
 I forhold til de konkrete mål har projektet nået mange af dem  
 Er der en platform, som partnerne vil bakke op om at videreføre efter projektets slutning? 
 Hvordan leverer vi noget videre til en ny periode? 
 Hvor kan vi som partnere i projektet se, at den største værdi ligger? 
 Hvor regionalt skal vi i fremtiden tænke funding til virksomheder, som etableres? 
 Eir som platform kan være vital som indspil i kommende nationale og europæiske funding-

programmer m.h.p. at trække aktiviteter til Nordjylland 
C: 
ML konkluderede, at Eir-sekretariatet i samarbejde med regionens vækstforumsekretariat fastlægger 
evalueringsdesign og kommissorium. Det blev anbefalet, at en slutevaluering også omfatter afledte 
parametre af projektet.  
Det blev understreget, at der skal indtages en mere proaktiv rolle i relation til at klæde evalutor på 
inden slutevalueringen, så denne er bedre rustet mht., hvad det er vi ønsker svar på. 
 
 
Ad. 4: 
Sekretariatet fremsender en doodle med forslag til nyt styregruppemøde primo maj.  
 
 
Ad. 5: 
Ingen yderligere punkter. 
 
 
 
 
 
 


