
 
 

 

 

Referat fra Styregruppemøde 
 

i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 

 
Dato:  Tirsdag den 28. maj 2013 

Tid:  Kl. 15.00 – 18.00 

Sted:  Aalborg Universitet, Fredrik Bajers 

Vej 7D3, lokale D3-209 

 

Afbud: 

Kjeld Lisby – KL (Aalborg Universitetshospital) 

Steen Andreassen – SA (Aalborg Universitet)  

Hans Chr. Hoeck - HCH (CCBR A/S) (input 

fremsendt via mail 

 

Deltagere: 

Per Christiansen - PC (Region Nordjylland) 

Lars Hvilsted Rasmussen - LHR (Aalborg 

Universitetshospital) 

Leif Serup – LS (Hjørring Kommune)  

Egon Toft – ET (Aalborg Universitet) 

Lars Arendt-Nielsen – LAN (Aalborg Universitet) 

Charlotte Villadsen - CV (Aalborg Universitet) 

Susanne N. Lundis – SNL (Aalborg Universitet) 

Charlotte Damborg – CD (Region Nordjylland) 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 

- Status på kommunerepræsentation 

 

2. Kort præsentation og intro til ph.d.-studerende Pernille Schulze, som følger Eir med fokus på 

interrelationelle kompetencer i sit ph.d.-projekt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

 

4. Præsentation af Eir-aktiviteten – Teledialog v. Birthe Dinesen  

 

5. Status på fremdrift siden sidst v. Lars Arendt-Nielsen 

- Bevillinger/projektets konditioner/spilleregler som aftalt med Erhvervsstyrelsen v. Charlotte 

V. 

- Portfolio – gennemgang samt highlights vedr. større aktiviteter, succeshistorier 

- Midtvejsevaluering/COWI 

- Økonomi 

 

6. Godkendelse af revideret kommissorium for styregruppen 

 

7. Kommunernes rolle, bidrag og involvering i Eir v. Leif Serup 

 

8. Planer for fremtiden v. Lars Arendt-Nielsen/administrationsgruppen 

 

9. Bordet rundt 

 

10. Dato for næste styregruppemøde 

 

11. Evt. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Referat: 

 

Ad.1. 

PC bød velkommen.  

PC informerede desuden om, at der skal udpeges et nyt kommunalt medlem til styregruppen, da 

Betty Nørgaard Nielsen er fratrådt sin stilling. Afklaring kommer på møde i Kommunekontaktrådet 

den 7. juni 2013.  

Derefter blev punkt 4 rykket op som punkt 1 på dagsordenen. 

 

Ad.2. 

Pernille Schulze (PS) præsenterede kort sit forskningsprojekt, som følger Eir med fokus på 

interrelationelle kompetencer. PS har været i dialog med mange af styregruppens medlemmer 

allerede og vil observere relationerne i fortrolighed i løbet af det næste års tid. PC pointerede, at PS 

skulle vende tilbage til styregruppen med anbefalinger til projektet om ca. 1 år. Det blev aftalt, at 

PS medvirkede som observatør ved det næste styregruppemøde. 

 

Ad.3. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad.4. 

Birthe Dinesen (BD) præsenterede kort Teledialog-projektet, som er et eksempel på en Eir-

aktivitet, der med udgangspunkt i forskningen tester og afprøver nye koncepter for rehabilitering af 

hjertepatienter i et samarbejde, der består af stort set alle interessenter i partnerskabet både 

inden- og uden for Region Nordjylland. BD viste Teledialog-filmen, som er møntet på en meget 

bred målgruppe, både til fagpersoner og patienter, og skal markedsføres bl.a. via YouTube. 

Derefter gav hun en kort intro til projektet.  

Styregruppen foreslog, at Eir eksponeres mere i film og brochure, og at den grafiske fremstilling af 

Nordjylland blev visualiseret i forhold til resten af verden.  

 

Ad.5. 

LAN orienterede om nye tiltag siden 31.12.2012: 

 Et Center of Excellence er tiltrukket til Eir under ”The Shionogi Science Program”, en fond 

under den japanske farmaceutiske virksomhed Shionogi. Bevillingen lyder på minimum fem 

millioner kroner. Hermed er Eirs målsætning om tiltrækning af 1 Center of Excellence, der 

integrerer universitets- og hospitalsforskning, opfyldt. 

 En virksomhed (Nordic Neurostim) er netop udspundet og registeret med CVR-nummer på 

baggrund af den sundhedsteknologiske forskning ved AAU.  

 Sammen med en nordjysk virksomhed og tre afdelinger ved sygehusene i Region 

Nordjylland har forskere ved AAU arbejdet på udviklingen af en app til opfølgning på 

patienter efter operation. 

 Siden udgangen af 2012 har yderligere tre virksomheder tegnet sig som partnere i Eir, 

herunder en fra Hjørring.  

 Der er sket ansættelse af en person i samfinansieret stilling mellem Eir-AAU, Eir-Aalborg UH 

og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet per 1. maj 2013, der via sine arbejdsopgaver bl.a. 

får til opgave på udvalgte områder at sammenkoble sygehus og universitet. Første fokus har 

desuden været på empEir-aktiviteten, der handler om at opbygge et koncept rettet mod at 

udnytte de studerendes kreativitet inden for innovation. 

 Eir deltog med stand ved den officielle markering af Aalborg Universitetshospital. 

 



 
 

 

 

LAN gav en kort status på fremdrift siden sidst ud over det fremsendte detaljerede dokument over 

mål, aktiviteter og resultater. 

 

Herefter var der diskussion om flg. punkter: 

 

 LHR redegjorde for indsatsen på en-indgang-til-industrien, som igangsat af de Danske 

Regioner. Der er etableret telefonnr. og mailadresse, som tilgår LHR ved henvendelser fra 

industrien, som måtte være interesseret i at indgå samarbejde om kliniske tests. LHR 

garanterede, at alle henvendelser vil blive vurderet og behandlet indenfor 48 timer.  

 

 Feedback vedr. de tidligere lovede aftaler på styregruppemøderne henholdsvis den 13. april 

2012 og den 24. september 2012 vedr. bl.a. afdækning af afdelinger og terapiområder på 

sygehusene udestår. Partnervirksomhederne i Biomed Community har ved det seneste 

styregruppemøde efterspurgt mulighederne for at gennemføre kliniske test på sygehuset.  

 

 En juridisk rammeaftale for samarbejde mellem Aalborg UH og en virksomhed iværksættes 

nu med bistand fra  AAUs jurister og der aftales møde mellem virksomhed, 

universitetshospital og universitet.  

 

 Midtvejsevaluering/COWI: Der bliver gennemført en midtvejsevaluering af projektets 

aktiviteter og fremdrift ved COWI i en 3-måneders periode hen over sommeren. 

Midtvejsevalueringen skal forelægges Vækstforum i december. Styregruppen skal være 

forberedt på at blive kontaktet af COWI i den forbindelse.  

 

 PC henledte opmærksomheden på røde målpunkter i forhold til indsatsområder – status til 

styregruppen. LAN forventer, at aktiviteterne vil flytte sig ud af det røde felt i den kommende 

periode.  

 

 Økonomi: CV fortalte, at det skønnes, at der p.t. er forbrugt ca. 1/3 af budgettet. Der 

arbejdes på at opnå en forlængelse af projektperioden i ca. 3 mdr. i samarbejde med RN. 

 

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad.6. 

Det reviderede kommissorium blev godkendt (vedhæftet). 

 

Ad.7. 

Som ønsket på sidste styregruppemøde blev kommunernes rolle, bidrag og involvering i Eir 

diskuteret, og flg. input til det fremtidige arbejde fremkom: 

LS anførte, at det generelt er svært at få italesat og implementeret Eir overfor kommunerne.  

Kommunale kontaktpersoner er udpeget og formidlet til Eir-sekretariatet med henblik på en tættere 

kobling af kommunerne til Eir.  

LS lagde vægt på, at kommunernes hovedinteresser i Eir er indenfor erhvervsudvikling og 

sundhedsteknologiske løsninger, og den kliniske testdel bør nedtones lidt. Dette sammen med 

konkrete idéer til kommuneinvolvering ønskes kommunikeret mere præcist til kommunerne. 

 

Ad.8. 

Planen for de kommende aktiviteter og indsatsområder blev præsenteret. Der udestår stadigvæk en 

kvalificering af planer fra AUH. LHR sørger for, at denne plan fremsendes snarest, således at en 

samlet plan kan udarbejdes i en lettere overskuelig og mere operationel version til det kommende 

styregruppemøde.  

 

Der skal fremadrettet forsøges udarbejdet en endnu mere overskuelig plan for projektet progression 

og planer for fremtiden. Sekretariatet udarbejder forslag. 



 
 

 

 

PC henstillede til, at der i fremtiden bliver afholdt flere kortere styregruppemøder, således at der er 

mulighed for at følge med i udviklingen og samtidig garantere, at de samlede aktiviteter og planer 

bliver overholdt og monitoreret.  

 

Ad.9. 

PC: Der forhandles en ny partnerskabsaftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og 

Vækstforum Nordjylland. Det faglige genstandsfelt for Eir forsøges inkorporeret. 

ET: En AAU-udspundet virksomhed har fået tilført ny kapital. Desuden har forskere patenteret 

en ny opfindelse.  

 

LHR: Anmodede om, at den korrekte forkortelse for Aalborg Universitetshospital, Aalborg UH, 

bliver anvendt alle steder. 

 

Der var ingen yderligere kommentarer fra resten af deltagerne.  

 

Ad.10. 

Det næste styregruppemøde vil finde sted den 10. september 2013 kl. 15:00-17:00. 

 

Ad.11. 

Der var intet til dette punkt. 

 


