
 
 

 

 

Styregruppemøde 
i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 
Dato: Mandag den 9. februar 2015 
 
Deltagere fra styregruppen: 
Dorte M. Stigaard (Region Nordjylland) - DMS 
Hans Chr. Hoeck (CCBR A/S) - HCH 
Jørgen Basballe (Mariagerfjord Kommune) - JB 
Steen Andreassen (Aalborg Universitet) - SA 
 
Afbud fra styregruppen: 
Leif Serup (Hjørring Kommune) – afbud - LS 
Lars Hvilsted Rasmussen (Aalborg UH) - LHR 

 
Deltagere fra administrationen: 
Lars Arendt-Nielsen (Aalborg Universitet) - LAN 
Charlotte Villadsen (Aalborg Universitet) - CV 
Susanne Nielsen Lundis (Aalborg Universitet) - SNL 
Kjeld Lisby (Aalborg UH) - KL 
Charlotte Damborg (Region Nordjylland) - CD 
 
Uden afbud: 
Steffen Groth (AAU) – SG

 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved Dorte M. Stigaard 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Afsluttende statusopgørelse 
- Status v. Lars Arendt-Nielsen 
- Økonomi v. Charlotte V. 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning.  
 

4. Opfølgning på slutevaluering v. Lars og Charlotte V. 
- Kort præsentation af hovedkonklusioner 
- Hvad peger fremad? 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 

5. Status på ansøgning og videreførelse af Eir 2015 v. Lars og Charlotte V. 
- Ny projektperiode 2015 

i. Indsatsområder og handlingsplan 2015 
- Inddragelse af ekstern konsulent mht. Eirs fremtid og placering i det nordjyske 

sundhedsteknologiske landskab 
Det indstilles, at styregruppen godkender handlingsplanen for 2015 og indgår i positiv dialog om 
inddragelse af ekstern konsulent, herunder diskuterer kommissorium (uddeles til mødet) samt 
udpeger repræsentanter til koordineringsgruppe for konsulent-/analyseopgave. 

 
6. Ny ansøgningsrunde i 2015 mhp. 2016 
Det indstilles, at styregruppen indgår i positiv dialog på området. 
 
7. Bordet rundt v. alle 
 
8. Dato for næste styregruppemøde 

 
9. Evt. 

 
./. Bilag: Bilag 1 til pkt. 3: Kvantitativ status Eir-aktiviteter samt Vurdering og fremadrettet fokus på Eir-aktiviteter; Bilag 2 til 
pkt. 4: Slutevaluering samt opsummerende dokument; Bilag 3 til pkt. 5: Handlingsplan 2015; Bilag 4 til pkt. 5: Kommissorium 
vedr. konsulentopgave uddeles under styregruppemødet. 
 



 
 

 

 

Referat: 
 
Ad. 1: 
DMS bød velkommen som ny formand for styregruppen og som repræsentant for Region Nordjylland.  
 
 
Ad. 2: 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. 3: 
LAN opsummerede hovedpunkterne fra statusopgørelsen jvnf. de med dagsordenen udsendte bilag 1.  
 
CV orienterede om, at det afsluttende regnskab er ved at være færdigt. Hele tilskuddet er brugt, men 
realiseret lidt anderledes end oprindeligt tiltænkt. Der er i øjeblikket en anmodning om budgetændring 
til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen. Det oprindelige budget var på kr. 38,1 mill., og projektet har 
realiseret kr. 44 mill. primært grundet mange medfinansieringstimer. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 4: 
LAN opsummerede hovedkonklusionerne på evalueringen jvnf. det med dagsordenen udsendte bilag 2. 
Sammenfattende har Eir været en succes og har nået langt de fleste af de milepæle, aktivitets- og 
resultatmål, som blev defineret. Desuden forventes en række afledte effekter af Eir efter endt 
projektperiode. CV gengav evalueringens udfordringer og fremadrettede anbefalinger. 
 
Følgende kommentarer blev givet af medlemmerne af styregruppen: 
DMS: Tingene har udviklet sig hos henholdsvis AAU, Aalborg UH og i Regionen i løbet af 
projektperioden. Vækstforum har fået øget fokus på værdikæder og effekter. I den nye regionale 
vækst- og udviklingsstrategi for Region Nordjylland har man defineret de reelle styrkepositioner, og 
her er sundhedsteknologi én af dem – såvel regionalt som internationalt. Der skal i fremtiden skabes 
øget målgruppespecifik synlighed om Eir i en nordjysk kontekst. Hvad skal Eir være fremadrettet? 
Hvad skal Eir indeholde? Hvad skal Eir satse på? Skal Eir være en del af noget? 
JB: Roste arbejdet i den periode, hvor han har deltaget i styregruppen, og synes, at Eir har bevist sin 
berettigelse. Eir bør fortsat have fokus på det, der skaber vækst – herunder arbejdspladser.  
SA: Mål og midler er vigtige, herunder at Eir bidrager til at skubbe til noget, der er godt for patienter, 
sundhedsvæsen og virksomheder. Det er vigtigt, at Eir fortsat støtter samspillet mellem AAU, Aalborg 
UH, sundhedssektor og private virksomheder.  
HCH: Det er vigtigt, at der er de rigtige drivkræfter til at putte korn i jorden, som kan spire. LAN har 
været én af de gode kræfter til dette. Eirs brobygningsfunktion er vigtig for at undgå intern 
konkurrence i regionen og samtidig vise stort sammenhold udadtil. Eir har med sine kompetencer og 
samarbejdsmuligheder høstet stor international anerkendelse. I forhold til fremtiden efterlyste han 
professionalisering og sammenhæng inden for området og opfordrede til at etablere én samlet enhed i 
regionen fremfor flere satellitter med fokus på, hvor initiativer/resultater skabes. Omkring 
udfordringen med at tilføre flere kompetencer på kommercialiseringsområdet kræver det et meget 
professionelt set-up. Der er stor forskel på at være forsker og bringe en opfindelse til markedet. Det 
bør diskuteres, om en professionalisering på kommercialiseringsområdet bør forankres i Eir? Hele 
værdikæden/kontinuummet omkring Eir bør fastholdes for at skabe yderligere vækst og 
arbejdspladser. 
DMS spurgte ind til visionen om Nordjylland som samlet testsite? 
JB: Kommunerne havde ikke været tilstrækkeligt involveret i denne satsning, men det kunne være en 
mulighed i fremtiden.  
HCH: Kommunerne kan blive vigtige fremadrettet, når nye produkter og løsninger skal 
evalueres/implementeres/testes m.h.p. at opnå godkendelse af European Medicin Agency (EMA). 



 
 

 

 

LAN: Der arbejdes p.t. på at lave et nationalt pilotcenter for test og afprøvning. Dette foreslås ledet fra 
Nordjylland. Eir har desuden haft fokus på test af Telehomecare i Nordjylland. Nationalt skal man ikke 
undervurdere, at vi står i en rigtig god position i Nordjylland, når vi står sammen. 
DMS: Konkluderede, at vi er nået i mål med Eir-projektet og ikke mindst at vi har fået alle midlerne 
forbrugt, hvilket også er rigtigt flot. 
 
Styregruppen diskuterede punktet og tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 5: 
LAN og CV gav en status på handlingsplan og inddragelse af ekstern konsulent i 2015 bl.a. jvnf. det 
med dagsordenen udsendte bilag 3 og 4.  
Generelt kunne CV fortælle, at vi ikke kan opstarte en helt masse nye aktiviteter i 2015, men 
simpelthen fastholde momentum og forberede det nye Eir 2,0.  
I 2015 skal en ekstern konsulent hentes ind til at hjælpe med at tegne Eirs profil i fremtiden. 
Et af indsatsområderne i 2015 er øget synlighed omkring og branding af Eir. LAN orienterede om, at 
der er aftalt møde fredag den 13. februar 2015 med et kommunikationsbureau vedr. fastlæggelse af 
en kommunikationsstrategi for Eir i 2015.  
LAN: Skal der satses mere nationalt eller regionalt i Eir? Konklusionen blev, at der primært skal satses 
regionalt og internationalt.  
Styregruppen vil blive præsenteret for kommunikationsstrategien og vil løbende blive kontaktet for 
input til de gode historier. 
Health Care Denmark promoverer Danmark i udlandet m.h.t. tiltrækning af udenlandsk kapital samt 
promovering af de evner, vi har. Eir bør tage kontakt til dem. 
Legitimitet er en anden vigtig faktor som bør promoveres. Det er legitimt i Nordjylland at samarbejde 
region, hospitaler, universitet og firmaer imellem, hvilket er en af regionens styrker.  
 
Styregruppen godkendte derefter handlingsplanen for 2015. 
 
I forlængelse heraf blev kommissorium for inddragelse af ekstern konsulent vedr. Eirs fremtid 
gennemgået af CV. 
Styregruppen besluttede at afsætte op til kr. 200.000 til konsulentopgaven. Kommissorium 
færdiggøres af projektledelsen med inddragelse af de centrale partnere og sendes i høring i 
styregruppen. 3 konsulentfirmaer inviteres til at give et tilbud, som cirkuleres i styregruppen, hvorefter 
valg at konsulent foretages med styregruppens accept. DMS  sagde, at styregruppen vil have udkast til 
rapport til drøftelse i styregruppen inden sommer. DMS indskærpede, at analysen også bør omfatte 
økosystemet, d.v.s. de andre interessenter i regionen, og hvordan man både på den korte og længere 
bane bør/kan spille sammen. Det blev besluttet at bede konsulentfirmaet om at tegne 2-3 veje, som 
Eir kan gå. 
Der bør evt. tages initial kontakt til de andre interessenter i økosystemet i Region Nordjylland. 
Desuden bør konsulentfirmaet interviewe virksomhedsrepræsentanter.  
 
 
Ad. 6: 
Den nye ansøgningsrunde i 2015 m.h.p. 2016 afventer konsulentanalysen. 
 
 
Ad. 7: 
KL: Aalborg UH skal administrere tilbageløbsmidler vedr. to konsulentrapporter for TeleCare Nord. 
 
 
Ad. 8: 
Det næste styregruppemøde finder sted, når konsulenten er valgt. Doodle med datoforslag udsendes. 
 
 
Ad. 9: Ingen yderligere punkter. 


