
 
 

 

 

Referat af Styregruppemøde 
i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 
Dato: Torsdag den 5. december 2013 
Tid:  Kl. 14.00 – 16.00 
Sted:  Aalborg Universitet, Fredrik 

Bajers Vej 7D3, lokale D3-209 
 
Deltagere: 
Per Christiansen – PC (Region Nordjylland) 
Lars Hvilsted Rasmussen - LHR (Aalborg UH) 
Egon Toft – ET (Aalborg Universitet) 
Jørgen Basballe – JB (Mariagerfjord Kommune) 
Lars Arendt-Nielsen – LAN (Aalborg Universitet) 

Charlotte Villadsen – CV (Aalborg Universitet) 
Susanne N. Lundis - SNL (Aalborg Universitet) 
Kjeld Lisby – KL (Aalborg UH) 
Charlotte Damborg – CD (Region Nordjylland) 
 
Afbud: 
Hans Chr. Hoeck – HCH (CCBR A/S) 
Steen Andreassen – SA (Aalborg Universitet)  
Leif Serup – LS (Hjørring Kommune)  
 
 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Status siden sidst samt planer fremadrettet v. Lars Arendt-Nielsen 
- Gennemgang samt highlights  
- Status kommuneinvolvering 
- Plan for måling på effekt af netværksmøder 
- Projektledelse Aalborg UH 
- Orientering fra Vækstforummøde den 3.12.2013 
- Økonomi 

Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. 
 
4. Landefremstød 
Det indstilles, at styregruppen drøfter og godkender plan for indsatsområdet: ”Landefremstød”.  
 
5. Roadmap for vejen frem mod testregion  
Det indstilles, at styregruppen drøfter og godkender plan for indsatsområdet: ”Clinical trials”. 
 
6. Succceskriterier – hvad skal disse være ved projektafslutning 
På styregruppemødet den 10. september 2013 bad styregruppeformanden om, at styregruppemedlemmerne 
til næste møde var skarpe på, hvad der vil gøre Eir til en succes set med styregruppens øjne mhp. at styrke en 
fælles forståelsesramme. Projektledelsen har udarbejdet sit indspil, men herudover fremsendes et ikke-udfyldt 
dokument, hvor hvert styregruppemedlem bedes angive nogle punkter pr. indsatsområde med sine 
overvejelser om succeskriterier. 
Det indstilles, at styregruppen drøfter de forberedte input.  

 
7. Bordet rundt 

 
8. Dato for næste styregruppemøde 

 
9. Evt. 

 
./. Bilag 
Bilag til pkt. 3: -  Kvantitativ status Eir-aktiviteter 

- Vurdering og fremadrettet fokus på Eir-aktiviteter 
Bilag til pkt. 4: -  Landefremstød 
Bilag til pkt. 5: - Roadmap – vejen frem mod testregion 
Bilag til pkt. 6: - Succeskriterier_Input projektledelse 

- Succeskriterier_Input fra styregruppen 



 
 

 

 

Referat 
 
Ad. 1: 
PC bød velkommen. 
 
 
Ad. 2: 
Dagsorden blev godkendt.  
 
 
Ad. 3: 
LAN gennemgik de 4 indsatsområder jvnf. det med dagsordenen vedlagte bilag til punkt 3. 
KL informerede om, at Jesper Bredmose Simonsen, der var udnævnt som administrativ tovholder med 
forskningstilknytning for Aalborg UH, har sagt op. Han fortalte endvidere, at en ny person forventes 
udpeget i løbet af den kommende uge. Denne person vil fremadrettet være Aalborg UHs repræsentant 
i Eirs administrationsgruppe. 
 
PC bad om større fokus på bidrag til vækst og nye arbejdspladser i regionen. LAN forslog, at dette 
fremadrettet forsøges monitoreret på de 4 indsatsområder. 
 
CV supplerede med en status på Eir-indsatsen i relation til de nordjyske kommuner med flg. relevante 
punkter:  

 Møde er afholdt med kommunerne den 1. oktober 2013, 4 fremmødte ud af 8 tilmeldte. 
Opfølgning på møde og materialer er fremsendt til kommunerne den 11. oktober 2013, og der 
var deadline for tilbagemelding den 15. november 2013 

 Møde er afholdt med Læsø Kommune: Der formuleres p.t. 3 x studenterprojektet m.h.p. 
igangsættelse i kommende semester 

 Thisted Kommune: Er vendt tilbage med kontaktperson samt er interesserede i Living Lab delen 
– forestår nu at få tættere dialog om udmøntning i relation til Eir 

 Morsø Kommune: Vil gerne afvente, at ny kommunalbestyrelse kommer i gang 
 Hjørring Kommune: Kontaktpersoner er identificeret og interesseområder meldt ind – forestår 

nu at få tættere dialog om udmøntning i relation til Eir 
 Aalborg Kommune: Der planlægges p.t. afholdelse af møde mellem Eir, Fremtidens Plejehjem, 

Innovationsenheden og Bo Blicher Pedersen 
 Frederikshavns, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands-, Jammerbugt og Brønderslev 

Kommuner skal kontaktes for tilbagemelding 

PC foreslog, at KKR kontaktes for mulig udpegning af tovholder til at indgå i Eirs 
administrationsgruppe.  
 
ET nævnte, at Social- og Sundhedsskolen i Hammer Bakker samt Træn-før-pleje-initiativet i Storvorde 
kunne være interessante. 
 
CD orienterede om, at Vækstforum tog orienteringen om midtvejsevalueringen af Eir til efterretning, 
og at Vækstforum-sekretariatet tager den videre dialog med projektledelsen om at tilrette projektet 
samt udviklingsmuligheder for Eir efter projektafslutning.  

Slutteligt gav CV flg. økonomistatus på Eir: 
Pr. 31.10.2013 ifm. afrapportering til Vækstforum var der forbrugt kr. 20.221.055,91. Dette tal 
indeholder ikke den realiserede medfinansiering fra AAU, den realiserede medfinansiering fra Aalborg 
UH samt de reelle udgifter afholdt af Aalborg UH. Derfor er det totale forbrug er en del højere. Siden 
sidste styregruppemøde er der pågået en øvelse med at vurdere forbruget frem mod projektafslutning. 



 
 

 

 

Med udgangspunkt i de to aflagte regnskaber, regnskabsaflagte udgifter frem mod 31.10.2013 samt 
udgifter disponeret til aktiviteter frem mod projektafslutning forventes den fulde bevilling at blive 
forbrugt.  
 
Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning. 
 
Ad. 4: 
Der henvises til det med dagsordenen vedlagte bilag til punkt 4, som LAN gennemgik. På baggrund af 
dette og styregruppens diskussion besluttede man flg.: 
 
Indsatsområdet: ”Landefremstød” forfølges i en to-trins-strategi: 
 
Kortsigtet:  Japan bearbejdes fortsat, og der forsøges planlagt en indsats mod Nord-Italien sammen 

med Invest In Denmark og relevante nøglepersoner 
 
Langsigtet: Sideløbende med dette påbegyndes en sondering af indsats mod Asien, herunder Kina og 

Sydkorea samt Sydamerika mhp. at lave en mere langsigtet plan. Til et kommende 
styregruppemøde inviteres Dorte M. Stigaard til at give et indspil om Sydkorea/Asien og 
ET bedes forberede et indspil om udvalgte regioner i Kina. Til yderligere at kvalificere den 
langsigtede indsats kontaktes bl.a. relevante innovationscentre samt netværk – herunder 
AAUs Alumne-Netværk, hvis personer kunne agere døråbner for udvalgte markeder. 

 
CD orienterede vedr. HealthCareDenmark og har taget initial kontakt for at få styr på deres 
indsatsområder m.v. CD kvalificerer dette punkt til et kommende styregruppemøde. 
 
Styregruppen godkendte derefter planen for indsatsområdet: ”Landefremstød”. 
 
 
Ad. 5: 
Der henvises til det med dagsordenen vedlagte bilag til punkt 5, som CV gennemgik. 
 
Styregruppen diskuterede behovet for at fokusere indsatsen  og at indentificere de særlige nordjyske 
konkurrrenceparametre. Endvidere adresserede diskussionen den reelle kapacitet i regionen samt den 
udfordring, at Eirs partnere kan have forskellige interesser under indsatsområderne, hvorfor der kan 
være behov for en prioritering for at fremstå samlet. Detblev nævnt, at alle vore kompetencer i første 
omgang skal foldes ud, og derefter kan der være behov for at indsnævre vores fokusområder. 
 
Styregruppen godkendte derefter roadmap for indsatsområdet: ”Clinical trials”. 
 
 
Ad. 6: 
Der henvises til det med dagsordenen vedlagte bilag til punkt 6, som CV kort introducerede. Derefter 
foreslog PC, at punktet bliver genstand for det næste styregruppemøde – evt. med deltagelse af en 
person, der kan facilitere processen.  
 
 
Ad. 7: 
PC: 

 Der er 16 nye medlemmer ud af 41 i det nye Regionsråd. Eir er kommet ind under et nyt 
udvalg, som hedder: Vækst, Innovation og Kompetencer. 

 
 
 
 



 
 

 

 

LHR: 
 Direktøren fra GSK inviteres til møde om samarbejde. GSK-fonden investerer i interessante 

forskningsområder. Dette vil kunne være interessant for Eir.  
 Nordisk Ministerråd har fremlagt en plan for sundhedssamarbejdet i Norden jvf. 

Stoltenbergplanen. Hvert land skal melde en kontaktperson ind. Fra Danmark er Flemming 
Møller Mortensen udpeget. LHR fik til opgave at kvalificere ham m.h.t. Eir. 

 
ET: 

 DMTS har i forbindelse med sit 40-års-jubilæum etableret en udstilling i Bredgade i København 
og har spurgt om, AAU har lyst at få den til Nordjylland i en periode. ET kontakter Niels 
Uhrenholdt for en mulig placering i tilknytning til det nye Supersygehus.  

 
JB: 

 Sidder i KS-Erhvervsnetværk, hvor en kontorchef fra Erhvervsministeriet fortalte om 
regeringens vækstplaner. JB foreslog, at Eir præsenteres i de nye kommunale byråd for at sikre 
en udbredelse af mulighederne i Eir.  

 
LAN: 

 LAN har bidraget til Inno+ og Horizon2020, og de indsatsområder, som han har meldt ind, er 
medtaget i henholdsvis Inno+ og Horison2020. Områderne matcher indsatsområderne i Eir.  
 

CD: 
 Udarbejdelse af en ny erhvervsudviklingsstrategi bliver udsat, da man afventer en ny lovgivning 

på området. 
 De nye strukturfondsprogrammer vil fokusere mere på virksomhedernes udbytte og effekter 
 CV og CD deltager i uge 50 i møde vedr. den analyse, der er foretaget af sundhedsteknologi i 

Nordjylland 
 
Ad. 8: 
Det næste styregruppemøde vil finde sted torsdag den 6. februar 2014 kl. 14:00-18:00 incl. spisning 
ca. kl. 17:30. Mødet finder sted: Regionsrådssalen, Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 
Aalborg Øst. 
 
Ad. 9: 
Ingen yderligere punkter. 
 
 


