
 
 

 

 

Styregruppemøde 
i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 
Dato: Mandag den 18. april 2016 kl. 18:30-20:00 
Sted: Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7 D3, lokale D3-209  
 
  
Deltagere fra styregruppen: 
Lars Hvilsted Rasmussen (AAU) - LHR 
Jørgen Basballe (Mariagerfjord Kommune) - JB 
Steen Andreassen (Aalborg Universitet) - SA 
 
 
 
 
 

Deltagere fra administrationen: 
Lars Arendt-Nielsen (Aalborg Universitet) - LAN 
Charlotte Damborg (Region Nordjylland) - CD 
Susanne N. Lundis (Aalborg Universitet) - SUN 
Charlotte Villadsen (Aalborg Universitet) - CVi 
 
Afbud: 
Hans Chr. Hoeck (CCBR A/S) - HCH 
Kjeld Lisby (Aalborg UH) - KL 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved næstformand i styregruppen Lars Hvilsted-Rasmussen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Konsolidering af styregruppe, udpegning af ny styrgruppeformand og godkendelse af revideret 
kommissorium 
 

- Dorte Stigaard har valgt at trække sig som formand for Eirs styregruppe, da hun er 
indtrådt som formand for styregruppen for den nordjyske sundhedsplatform. Der er 
derfor behov for en konsolidering af Eirs styregruppe 2016  

- Som det fremgår af kommissorium for styregruppen §1, stk.4  udpeger formanden, hvis 
denne afgår i utide, en afløser. Dorte Stigaard har sammen med næstformand i 
styregruppen Lars Hvilsted-Rasmussen peget på Jørgen Basballe som afløser. Jørgen 
Basballe ønsker at påtage sig hvervet.  

- Udkast til kommissorium for styregruppens arbejde fremgår af bilag 1. 
 
Styregruppen bedes konsolidere sig, tiltræde udpegningen af ny formand for styregruppen samt 
godkende revideret kommissorium. 
 

4. Kort status vedr. Eir v. Lars Arendt-Nielsen og Charlotte Villadsen 
 

- Der gives en kort status over aktiviteter i Eir siden sidste styregruppemøde 
 
Styregruppen bedes tage orienteringen til efterretning. 
 
 

5. Opdatering omkring den nordjyske sundhedsplatform v. Lars Hvilsted-Rasmussen  
 

Styregruppen bedes tage orienteringen til efterretning. 
 

6. Kommitment til Eir fremadrettet  - kort orientering v. Lars Hvilsted-Rasmussen 
 



 
 

 

 

- Der er sikret kommitment fra ledelserne på hhv. AAU og Aalborg UH til Eir som regional 
forskningsbaseret samarbejdsplatform for sundhedsrelateret innovation: ”På Aalborg 
Universitet har man sikret opbakning på alle ledelsesniveauer til, at Eir er den samlede 
sundhedsteknologiske og -videnskabelige forskningsbaserede innovationsplatform på det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Også på Aalborg Universitetshospital er der opbakning 
til Eir på alle ledelsesmæssige nivauer. 

 
Styregruppen bedes tage orienteringen til efterretning. 

 
7. Skærpelse af Eirs profil – 3 fokusområder 

 
- Forskningsbaseret og klinisk forretningsudvikling og innovation 

i. Udviklingsprojekter, herunder test og afprøvning 
ii. Teknologimodningsprojekter 

- Internationalisering 
i. Tiltrækning af funding 
ii. Tiltrækning af samarbejdspartnere 
iii. Tiltrækning af virksomheder 

- Forskningsbaseret iværksætteri 
i. EmpEir- studenteriværksætteri 
ii. Udspinning af virksomheder 

 
Styregruppen bedes tiltræde de nævnte skærpede fokusområder 
 

8. Strategi mht. at bidrage til den regionale proces på sundhedsteknologiområdet frem til 
sommeren 2016 

 
- Flere styregruppemedlemmer samt medlemmer af projektledelsen i Eir er inviteret til 

workshop om sundhedsplatform den 25. april 2016. I invitationen til workshoppen 
fremgår det:  
 
” Der er nedsat en styregruppe, som frem til medio 2016 skal udforme et forslag til 
etablering af en platform, der skaber sammenhæng og synergi mellem de nordjyske 
aktiviteter, samt resultater på aktørernes forskellige bundlinjer. 
 
Styregruppen består af repræsentanter på direktionsniveau med Direktør Dorte Stigaard, 
Region Nordjylland, som formand. 
 
I den forbindelse vil vi gerne invitere Jer med til en workshop i forventning om, at I kan 
bidrage med viden fra EIR’s virke, som kan hjælpe styregruppen med at etablere en 
effektiv platform, samt høre lidt om aktørernes visioner.” 
 

Styregruppen bedes diskutere, hvordan Eir bør forholde sig i denne proces 
 

9. Presse- og kommunikationsstrategi mhp. positionering 
 

Styregruppen bedes tage orienteringen til efterretning 
 

10. Evt. 
 
./.Kommissorium (bilag 1 til pkt. 3), afsluttende rapport Eir 2015 (bilag 2 til pkt. 4) 
  



 
 

 

 

Referat: 
 
Ad. 1.  
LHR bød velkommen til dagens møde, hvor det primære formål var konstituering af styregruppen samt 
diskussion af styregruppens holdning og indspil til den nordjyske sundhedsplatform. 
 
 
Ad. 2. 
Dagsorden blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
 
Ad. 3. 
LHR fortalte om baggrunden for Dorte Stigaards beslutning om at træde tilbage som 
styregruppeformand for Eir. LHR foreslog, at Søren Pilekjær Hjortkjær, forskningschef ved Aalborg UH 
indtræder i Eirs styregruppe. Der var tilslutning til dette. LHR tager kontakt til forskningschefen for at 
forespørge, om han ønsker at indtræde i bestyrelsen. 
JB blev enstemmigt valgt som ny formand for Eirs styregruppe. JB redegjorde for, at alle 
teknikaliteterne i forhold til Mariagerfjord Kommune er afklaret, inden han tiltræder som formand.  
Derefter overlod LHR mødestyringen til JB, som opsummerede posterne i Eirs styregruppe: 
JB er nyvalgt som formand. 
LHR er næstformand 
LAN er projektleder. 
Det reviderede kommissorium blev godkendt, dog bliver det tilpasset, såfremt Søren Pilekjær 
Hjortkjær indtræder i gruppen. Det reviderede kommissorium vil blive fremsendt, når dette er afklaret.  
 
 
Ad. 4. 
LAN opsummerede de opnåede resultater i 2015 og konkluderede, at der er sat mange projekter og 
aktiviteter i gang, og specielt kan nævnes: 

 Fastholde momentum inden for de mest perspektivrige aktiviteter, som blev igangsat i 
projektperioden 2011-2014 

 Udarbejdet og udmøntet en kommunikations- og pressestrategi 
 Analysearbejde, der skulle pege på en fremtidig Eir-profil 
 Afsluttende projektrapport og regnskab 

 
De opnåede resultater fremgår ligeldes af den afsluttende rapport for Eir 2015, som var fremsendt til 
styregruppen forud for mødet. 
 
LAN og CVi opsummerede ligeledes de nedenstående aktiviteter i 2016 pr. d.d.: 

 Udgivet 1 elektronisk nyhedsbrev 
 Afholdt to EmpEir-arrangementer 
 8 presseomtaler og pt er der endnu en i støbeskeen med TV2Nord 
 Videreførelse af perspektivrige aktiviteter 
 Møder og løbende kontakt med FutureLab 
 Møde og løbende kontakt med Carsten Christensen Vesthimmerlands Kommune 
 Kontakt til Nordjysk Netværk for Velfærdsteknologi – møde i maj 2016 skeduleret 
 Eir præsenteret v. TTRN-netværk i København 
 Arbejdet med skærpelse af Eirs profil jfr. dagsorden 
 Møder internt på AAU og Aalborg UH vedr. fremtidigt kommitment til Eir 
 Deltagelse i møde om nordjysk sundhedsplatform 25.4.2016 
 Etableret Eir LinkedIn-profil – opfordring til at følge Eir 



 
 

 

 

 Interview med Pluss Leadership, hvor der opleves et behov for at forklare Eirs virke  
 
Styregruppen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 5. 
LHR redegjorde kort for den nordjsyke sundhedsplatform. Baggrund: Formandsskabet i Vækstforum 
modtog en henvendelse fra industripartnere i BioMed Community, der udtrykte, at virksomhederne 
havde svært ved at overskue de mange aktører på det nordjyske sundhedsområde. Formandsskabet 
blev enige om at igangsætte en proces mhp. en samling af området inden for sundheds- og 
velfærdsinnovation. På den baggrund har vækstsekretariatet været i kontakt med de centrale aktører, 
som har tilkendeigvet, at de gerne deltager i en fælles proces omkring samling og koordinering af 
initiativer. Der er etableret en overordnet styregruppe med repræsentanter fra relevante parter, der 
fastlægger principper for mål og proces. Det første møde i styregruppen har været afholdt (LHR og JB 
er medlemmer af styregruppen).  
 
Samtidig blev det også besluttet at få bistand fra et konsulentfirma - Pluss Leadership, der p.t. 
interviewer en række nøglepersoner. Der afholdes en workshop den 25. april 2016 med deltagelse af 
styregruppen for sundhedsplatformen samt projektledelsen fra en række initiativer. Pluss Leadership 
faciliterer processen under workshoppen med udgangspunkt i de input, de har fået ud af interviewene. 
 
Med udgangspunkt i sin virksomhedsbaggrund forsøgte SA at adressere, hvad virksomhederne måtte 
efterspørge eks. viden om regulatoriske forhold samt muligheden for at fortage kliniske test og 
afprøvninger på hjemmemarkedet (her Nordjylland). Det blev understreget, at Eir ikke er at betragte 
som et GTS-institut, og at samarbejde i regi af Eir skal være forskningsbaseret og indeholde WIN-WIN-
elementer for alle involverede parter. SA spillede ind, at vores styrke ville være i endnu højere grad at 
synliggøre og promovere samarbejdet mellem AAU og Aalborg UH. Det ville være en væsentlig faktor 
at styrke indgangen til de kliniske afprøvninger. 
 
Styregruppen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 6. 
Der er sikret kommitment fra ledelserne på hhv. AAU og Aalborg UH til Eir som forskningsbaseret 
samarbejdsplatform for sundhedsrelateret innovation. Derudover har Eir formaliseret et partnerskab 
bestående af Region Nordjylland, AAU, Aalborg UH, kommuner og virksomheder. Dette partnerskab 
stiller de samlede kompetencer og styrkepositioner til rådghed for virksomheder og en 
sundhedsplatform i Nordjylland mhp. at skabe vækst.  
 
CD supplerede med, at Regionen er partner et sted, men samtidig åben for kortlæggelsen af den 
nordjyske sundhedsplatform. 
 
 
Styregruppen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 7. 
Projektledelsen har arbejdet på en skærpelse af Eirs profil, der er indsnævret til tre fokusområder, som 
LAN redegjorde for: 

- Forskningsbaseret og klinisk forretningsudvikling og innovation 
i. Udviklingsprojekter, herunder test og afprøvning 
ii. Teknologimodningsprojekter 

- Internationalisering 
i. Tiltrækning af funding 



 
 

 

 

ii. Tiltrækning af samarbejdspartnere 
iii. Tiltrækning af virksomheder 

- Forskningsbaseret iværksætteri 
i. EmpEir- studenteriværksætteri 
ii. Udspinning af virksomheder 

 
Styregruppen tiltrådte herefter Eirs skærpede fokusområder. 
 
 
Ad. 8. 
På mødet uddeltes et udkast til landskabsmodel, som projektledelsen har arbejdet på efter samtale 
med Pluss Leadership, og som dannede udgangpunkt for en diskussion i styregruppem mhp, hvordan 
Eir bør bidrage til og forholde sig i den kommende proces med etableringen af en nordjysk 
sundhedsplatform.  
 
Modellen, der rummer elementer af overordnede fælles mål, specialviden samt synergi og værdi 
mellem aktørerne blev vel modtaget og vil blive yderligere udviklet på flere abstraktionsniveauer med 
baggrund i input fra styregruppen. LHR tilføjede, at man overordnet bør tage udgangspunkt i det fælles 
mål at skabe vækst. Herefter skal man se på hvilke drivere, der bidrager til at skabe vækst eks. viden, 
virksomheder og kapital. Endelig bør man se på, hvilke aktører, der dels kan bidrage til disse drivere, 
og dels hvem der er i stand til at modtage og udnytte/omsætte dette til vækst.  
 
Det blev diskuteret, hvordan man kan systematisere disse komponenter? Man bør have nogle 
forsknings- og udviklingsbaserede interessenter. Der skal være netværksdannelse. Hvad har vi i 
regionen af forskellige klynger, netværk og institutioner, som kan passe ind i disse kasser? Det blev 
understreget, at modellen ikke er udtømmende for, de interessenter, der tegner det nordjyske 
landskab. JB ville efter mødet fremsende det oplæg til Værksforums Formanskab om organisering af ny 
platform for nordjysk sundheds- og velfærdsinnovation, som styregruppen for sundhedsplatformen har 
modtaget for at klæde alle Eir-deltagere i workshoppen den 25.4.2016 på mht. landskabet og 
processen. Slutteligt blev det understreget at modellen også er udtryk for en værdi-/fødekæde i den 
nordjyske sundhedsplatform, hvor bidrag fra forskellige interessenter er forudsætningen for hinanden. 
Endelig forsøger modellen også at favne den værditilførsel og synergi, som bør tilføres/være mellem 
interessenterne 
 
 
Ad. 9. 
LAN informerede om, at der er udarbejdet en presse- og kommunikationsstrategi forf Eir mhp. 
synliggørelse af opnåede resultater, som har allerede er udmøntet i en lang række presseomtaler. 
Flere historier er på vej i pressen. LHR foreslog, at vi afventer outputtet af workshoppen, inden vi 
intensiverer promoveringen af Eir. 
 
 
Styregruppen tog herefter orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 10. 
Ingen yderligere punkter. 
 
 


