
 
 

 

    

Referat af styregruppemøde 
i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 
Dato: Tirsdag den 17. juni 2014 
Tid: Kl. 15.00 – 17.00 
Sted: Aalborg Universitet,  
Fredrik Bajers Vej 7D3, lokale D3-209 
 
Deltagere fra styregruppen: 
Per Christiansen (Region Nordjylland) - PC 
Lars H. Rasmussen (Aalborg UH) – afbud - LHR 
Hans Chr. Hoeck (CCBR A/S) – afbud - HCH 
 
 
 

Leif Serup (Hjørring Kommune) – afbud - LS 
Egon Toft (Aalborg Universitet) – afbud - ET 
Jørgen Basballe (Mariagerfjord Kommune) - JB 
Steen Andreassen (Aalborg Universitet) - SA 
 
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 
 

Dagsorden: 
1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

 
3. Præsentation af App-projekt v. videnskabelig assistent Kamelia Javanshir Hersini 

 
4. Status siden sidst samt planer fremadrettet  

- Status og fremdrift v. Lars Arendt-Nielsen 
- Status slutevaluering v. Charlotte V. og Charlotte D. 
- Kommunestatus v. Charlotte V. og Charlotte D. 

i. KKR 
- Eir som case i ph.d.-studie v. Pernille Schulze v. Charlotte V. og Charlotte D. 
- Økonomi v. Charlotte V. 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 

5. Kampagnen ”Gør en forskel – bliv forsøgsperson” – kort status v. Bettina Mortensen 
Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
6. Inno+ - en kort status v. Lars Arendt-Nielsen 
Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
7. Fremtiden v. alle 
Styregruppen bedes tage en første drøftelse vedr. videreførelse af Eir, herunder processen, 
tidshorisonten m.v. Alle bedes på forhånd overveje, hvad man hver især ønsker fremadrettet. 

 
8. Bordet rundt v. alle 

- Handlingsplan om styrkelse af offentligt/privat samarbejde vedr. kliniske forsøg 
- Rapport om Smart specialiseringsstrategi i Nordjylland 
- Analyse om sundhedsteknologi i Nordjylland 

 
9. Dato for næste styregruppemøde 

 
10. Evt. 

 
 

./. Bilag: Til pkt. 4: -  Kvantitativ status Eir-aktiviteter; Vurdering og fremadrettet fokus på Eir-aktiviteter 



 
 

 

    

Referat 
 
Ad. 1: 
PC bød velkommen. 
 
 
Ad. 2: 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. 3: 
Kamelia Javanshir Hersini præsenterede app-projektet, der er udviklet i samarbejde med Digitales, og 
som nu skal testes på patienter med kronisk post-torakotomi. Teststudiet foregår som et samarbejde 
mellem AAU og Aalborg UH. 
 
Ad. 4: 
LAN gennemgik den kvantitative status samt vurdering og fremadrettede fokus på de 4 indsatsområder 
jvnf. det med dagsordenen vedlagte bilag til punkt 4. 
 
LAN redegjorde desuden for, at muligheden for at gennemføre proof-of-concept studier i samarbejde 
med udenlandske interessenter, projektets tidshorisont taget i betragtning, er aftalt med og godkendt 
af Erhvervsstyrelsen. 
 
Endvidere orienteredes om, at landefremstødet i Norditalien har medført initiering af proof-of-concept 
studie i Parma, hvilket forventes at få en afsmittende effekt i Nordjylland. 
 
LAN opsummerede, at generelt følger vi meget godt de kvantative mål for de 4 indsatsområder, og ved 
årets slutning forventer vi overordnet at have nået de opsatte mål. 
 
Status slutevaluering v. CV. og CD: 
Der er lavet et initialt kommissorium vedr. slutevalueringen, som skal diskuteres på et 
administrationsmøde den 1. juli 2014. LAN understregede, at det er vigtigt, at evaluator har en god 
forskningsmæssig indsigt og kan forholde sig til projektets kompleksitet. Det undersøges nærmere i 
samarbejde med Vækstforum. 
 
Kommunestatus v. CV. og CD: 
Indtil videre er 3 af kommunerne beskrevet på Eirs hjemmeside vedr. living labs, nemlig Hjørring, 
Læsø og Aalborg Kommuner. Det opleves svært at få kommunerne i tale, da de er meget hængt op af 
andre ting. KKR har lovet at deltage i administrationgsgruppemøder efter behov for ad denne vej at få 
en tættere interaktion med kommunerne. 
 
Eir som case i ph.d.-studie v. Pernille Schulze v. CV. og CD: 
CD og CV har haft et møde med Pernille Schulze, som stadig mangler 2. runde interviews med 
styregruppens medlemmer. CV anmodede om, at alle prøvede at gøre plads i kalenderen til at få disse 
gennemført. 
 
Økonomistatus v. CV: 
I maj måned 2014 godkendte Erhvervsstyrelsen det senest indsendte regnskab pr. ultimo 2013. På det 
tidspunkt var der forbrugt kr. 25,2 mio. kr. af det samlede budget. 
Vi forventer fortsat, at den samlede bevilling vil blive udnyttet, hvorfor vi har disponeret aktiviteter 
for hele 2014, der skal medvirke til at opnå de oprindeligt fastlagte planer/mål. Der har været dialog 
med Erhvervsstyrelsen om dette.  



 
 

 

    

Der er fremsendt en budgetændringsanmodning til Erhvervsstyrelsen med baggrund i forbrug. Alle 
justeringer holder sig inden for den overordnede budgetramme. Dette er blevet godkendt af 
Erhvervsstyrelsen. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 5: 
Bettina Mortensen fra Én Indgang Nord gennemgik status på kampagnen: ”Gør en forskel – bliv 
forsøgsperson”, som er lavet i samarbejde med Eir. Det er en udfordring at få koordineret alle de 
regionale og nationale indgange til klinisk forskning indenfor pharma og medikoteknik. PC efterspurgte 
en bedre koordinering af tiltagene. 
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 6: 
LAN gav en kort status på Inno+. 
Hans Johnsen og LAN har siddet i skrivegruppen på vegne af Region Nordjylland.  
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 7: 
PC /Region Nordjylland er interesseret i at videreføre Eir-projetet. Måske skal projektet gøres smallere, 
og Aalborg UH er også interesseret i at fortsætte. Vækstforum er i en overgangsperiode meget 
beskeden med at yde midler til store satsninger. Strukturfondsprogrammet og den regionale 
erhvervsudviklingsstrategi er endnu ikke på plads. Der er deadline den 25. august for at søge midler til 
fortsættelse af mindre satsninger. LAN foreslog, at vi indsendte en ansøgning til Vækstforum under alle 
omstændigheder af strategiske grunde og for at overleve i 2015, indtil Eirs fremtidige form er afklaret. 
Der var en diskussion om, hvornår Eir kan overgå i en drifts-fase, men samtidig have fokus på 
udviklingsprojekter.  
Forslag om et forstærket samarbejde (Business Region North Denmark) imellem de 11 kommuner og 
Region Nordjylland er sendt til politisk behandling. Her kan der bl.a. blive tale om et stærkere 
samarbejde inden for sundhedsområdet. Dette kunne evt. ske i et tæt samarbejde med Eir. 
Udfordringen bliver derfor at få kommunerne tættere integreret i Eir. JB tilbød at tage udfordringen op 
på kommunaldirektørbasis, hvor han gerne ville initiere dette på et kommende møde den 30. juni 
2014. 
CD og CV koordinerer tiltag vedr. formalia o.s.v. ifbm. ny Vækstforum-ansøgning. Indhold: fastholde 
momentum i en overgangsperiode samt pege på indsatsen fremadrettet. Ansøgningen rundsendes til 
styregruppens medlemmer for input og kommentering inden indsendelse den 25. august 2014. 
Deadline for rundsendelse til styregruppen er den 15. august 2014. 
 
 
 
Ad. 8: 
PC: 

- Der taltes kort om rapporten ”Handlingsplan om styrkelse af offentligt/privat samarbejde vedr. 
kliniske forsøg”. Fine anbefalinger, som er i tråd med Eirs overordnede vision, men der følger 
ingen midler med anbefalingerne 

- Rapport om SMART specialisering betragtes af Væksforum som et ekspertskøn til vurdering af, 
hvordan Regionens REUS har fungeret indtil nu i forhold til SMART specialisering, og hvad der 
kan peges på fremover. Analysen fremhæver vigtigheden af både at udnytte de områder, hvor 



 
 

 

    

Nordjylland er førende (frontteknologier), men også at det er nødvendigt at understøtte den 
dominnerende industristruktur i regionen.  

- Analyse af sundhedsteknologi er initieret af Region Nordjylland. SA kommenterede, at 
Nordjylland mangler farma- og medicoindustrier i forhold til København 

JB: 
- Som en del af udmøntningen af de regionale udviklingsmidler sker der en fælles styrkelse af 

EU-satsningen fra Kommuner, Universitet  og Region med 3-4 centrale personer placeret i 
Bruxelles. Eir opfordres til at gøre brug af EU-kontoret i forbindelse med bl.a. Horizon2020.  

 
 
Ad. 9: 
Sekretariatet fremsender en doodle med forslag til nyt styregruppemøde primo oktober 2014.  
 
 
Ad. 10: 
Ingen yderligere punkter. 


