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for nordjysk Med-Tech



Siden etableringen i 2011 har EIR:

• Skabt 60 nye videnstunge 
arbejdspladser i Nordjylland

• Faciliteret fire nye virksomheder

• Etableret 26 samarbejdsprojekter 
med forskere og virksomheder 

• Tiltrukket 40 mio. kroner i 
ekstern funding

• Faciliteret 16 patentansøgninger

• Afdækket 60 testfaciliteter

• Haft kontakt med 300 virksom-
heder og industriforskere 

• Opnået 60 væsentlige omtaler i 
nyhedsmedier og tidsskrifter

• Udgivet +100 videnskabelige 
publikationer

• Scoutet for nye idéer blandt 
mere end 600 studerende

• Tiltrukket forskere fra interna- 
tionale virksomheder til  
Nordjylland

• Tiltrukket et Center of Excellece

• Afholdt arrangementer for flere 
end 1.350 deltagere

• Etableret EmpEir – et scouting- 
og idéudviklingsinitiativ for 
studerende

Value
for

money

Forskerparken EIR – Empowering 
Industry and Research - er resultatet 
af et tæt og frugtbart samarbejde 
mellem Aalborg Universitet, Aalborg 
Universitetshospital, regionens øvrige 
hospitaler, Region Nordjylland, de 
nordjyske kommuner samt danske og 
internationale virksomheder. 

Da EIR blev etableret i 2011, skete det 
med ambitionen om at skabe et kraft-
center for forskningsbaseret forretnings- 
udvikling og innovation i samarbejde 
med danske og udenlandske medicinal- 
og Med-Tech-virksomheder. EIR er 
et banebrydende initiativ, der i dag 
danner ramme om en helt ny model for 
regional udvikling, og som det eneste 
sted samler EIR forskning, sundheds-
sektor, innovation, tværfaglighed og 
internationalisering under én paraply. 

Det har vist sig, at EIR-modellen har 
haft en helt særlig tiltrækningskraft og 
evne til at skabe resultater. Det er sket i 
form af nye forskningsbaserede udvik-
lingssamarbejder, virksomhedsetable-
ringer, internationale partnerskaber og 
ikke mindst nordjyske arbejdspladser. 

EIR har således gjort op med begrebet 
”brain drain” og har i stedet skabt 
ægte nordjysk ”brain gain” – med 
den klare gevinst, at der er etableret 
60 vidensintensive arbejdspladser.

EIR er i høj grad nået uden for de 
nordjyske grænser. Virksomheder 
inden for sundhedsteknologi og 
sundhedsvidenskab har fra alle dele 
af verden indgået samarbejdsaftaler 
med EIR – og ikke mindst slået sig 
ned i Nordjylland. Alene med japan-
ske virksomheder har EIR indgået 
mere end 15 samarbejdsaftaler.

EIR som en samlet regional satsning 
har således bevist sin nationale og in-
ternationale gennemslagskraft inden for 
forskningsbaseret forretningsudvikling. 

EIR - en succes  
ud over alle grænser

Lars Arendt-Nielsen

Professor, dr.med. og direktør for EIR

  EIR bidrager 
 positivt til  
  erhvervsudviklingen 
   i området.

Kilde: IRIS Group 
– Evaluering af Eir – 
Empowering Industry 
and Research, 
December 2014.

“Det har vist sig, at EIR-
modellen har haft en helt 
særlig tiltrækningskraft 
og evne til at skabe 
resultater.”
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De sundhedsstuderende har gennem EmpEir-netværket mulighed 
for at mødes med andre studerende med en iværksætter i maven.

EmpEir er en idékuvøse målrettet 
studerende ved Aalborg Universitet 
(AAU) og sigter mod at præsentere de 
muligheder, deres studenterprojekter 
giver for kommercialisering. Det 
giver de studerende adgang til EIRs 
netværk af videnstunge virksomheder, 
forskningskompetencer og -faciliteter 
og derigennem mulighed for at arbej-
de videre med idéer, der kan udvikles 
forretningsmæssigt. 

- Vi er løbende i dialog med 
relevante studerende og søger 
derigennem at udvikle deres evne 
til at kombinere det faglige med 
det kommercielle. På den måde 
arbejder vi aktivt på at understøtte 
en iværksætterkultur, siger Lars 
Arendt-Nielsen, direktør for EIR.

- Der findes andre generelle iværksæt-
termiljøer på AAU, men fordi EmpEir 
har et fagligt fokus, har man forstået 
min forretningsidé og ikke mindst 
koblet mig med relevante sparrings-
partnere på området. Derfor har jeg 
besluttet at registrere min virksomhed 
i Aalborg, lyder det fra Kent Klitgaard, 
idrætsstuderende på AAU.  

Formålet med EmpEir er yderligere 
at bidrage til Nordjyllands voksende 
cluster af Med-Tech-virksomheder 
med højtuddannede medarbejdere. 

Talentkikkert fremelsker 
iværksætterlysten  
hos studerende

Kent Klitgaard

Idrætsstuderende på AAU

EmpEir er en idékuvøse, 
der er med til at 
videreudvikle de 
studerendes projekter  
og idéer kommercielt.
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MEDEI har specialiseret sig i udvikling af brugercentrerede Health 
IT-løsninger til sundhedssektoren og har allerede 11 ansatte.

Da de to studerende på henholdsvis 
sundhedsteknologiuddannelsen og 
uddannelsen i Medicin med Industriel 
Specialisering ved Aalborg Univer-
sitet Jón Ingi Bergsteinsson og Páll 
Jóhannesson blev tilknyttet et af EIRs 
telerehabiliteringsprojekter, skulle det 
vise sig at blive den direkte vej til en 
tilværelse som selvstændig. 

Som studerende blev de ansat som 
studentermedhjælpere i EIR og invol-
veret i delprojekterne Aktivt Hjerte og 
FitBit under Teledi@log-projektet. I 
den forbindelse blev kontakten skabt 
til tre af EIRs industrielle projektpart-
nere, KMD A/S, Linak A/S og Tunstall 

Healthcare A/S, og det skabte et 
værdifuldt netværk. Det kunne Jón 
og Páll senere trække på, da de efter 
endt eksamen etablerede virksomhe-
den MEDEI. 

- Vores direkte involvering i EIRs 
projekter har været uvurderlig for os. 
Det gjorde, at vi, da vi startede op 
som selvstændige, med det samme 
kunne trække på det netværk af 
virksomheds- og forskerkontakter, vi 
havde fået opbygget gennem EIR. Det 
har også været en medvirkende årsag 
til, at vi valgte at etablere virksomhed 
i Nordjylland i stedet for at søge mod 
hovedstaden, siger Páll Jóhannesson, 
der i dag er CEO i MEDEI, hvor Jón 
Ingi Bergsteinsson er CTO.

Fra studerende  
til direktør med  
EIR i ryggen

Vores direkte  
involvering i EIRs 
projekter har været 
uvurderlig for os.

Páll Jóhannesson

CEO, MEDEI ApS
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Aalborg Universitet har mere end 
1.700 studerende inden for de sund-
hedsrelaterede uddannelser. 

For at få virksomhedernes øjne op 
for højtuddannede kandidater fra 
Aalborg Universitet har EIR allerede 
under studietiden valgt at involvere 
de studerende i en række af EIRs 
aktiviteter. Det har ført til samarbej-
der mellem studerende, forskere og 
virksomheder i form af forsknings-  
og udviklingssamarbejder, udlands- 
ophold, studiejobs, m.v. Efterfølgende 
har det skabt konkrete vidensintensi-
ve jobs i nordjyske virksomheder. 

Et eksempel er Mathias Madsen, der 
startede som studerende ved Aalborg 
Universitet. Under sin studietid fik 
han via forskerne ved AAU og EIR 
kontakt til CCBR A/S og fik under 
sin specialeafhandling tilbudt et 
studiejob i virksomheden. I dag 
bestrider Mathias en fast stilling hos 
CCBR med det overordnede ansvar 
for kvaliteten på CCBRs klinikker, der 
arbejder med lægemiddelafprøvning. 
CCBR har i dag mere end 20 klinik-
ker i Europa, Asien og Central- og 
Latinamerika.

- Adgangen til EIRs virksomheds-
netværk har betydet, at jeg allerede 
under studietiden fik mulighed for 
at lave noget, der rent faktisk fører 
til noget, og hvor jeg fik lov til at 
kombinere teori og praksis. Det har 
været særdeles værdifuldt for mig, 
udtaler kvalitetschef ved CCBR A/S 
Mathias Madsen.

Katalysator for fastholdelse 
af højtuddannet  
arbejdskraft i Nordjylland

EIR kobler studerende, 
forskere og virksomheder 
og skaber derigennem 
nye vidensintensive jobs  
i Nordjylland.

Mathias Madsen

Kvalitetschef i CCBR A/S

Allerede under studietiden inddrager EIR de studerende  
i en række virksomhedsrettede aktiviteter.
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Kun tre procent af de mere end 
86.000 danskere, der hvert år  
indlægges med hjerte- og kredsløbs- 
lidelser, deltager i et efterfølgende 
genoptræningsforløb. Det lave tal gør, 
at mange patienter er for længe om at 
opnå den fulde behandlingsgevinst. 
Ganske enkelt fordi hver patient 
ikke får gavn af et differentieret og 
individuelt genoptræningsforløb. 

Derfor har EIR støttet et telerehabi-
literingsprojekt, der skal kortlægge 
hjertepatienters behov for rehabilite-
ring uden for det traditionelle hospi-
talsmiljø. I Teledi@log-projektet har 
omdrejningspunktet været udviklingen 
af telerehabiliteringsteknologier og et 
program, der sikrer, at patienter med 
alle sværhedsgrader af hjertelidelser får 
adgang til rehabilitering på en ny og 
innovativ måde i hjemmet. 

Skaber sammenhæng og overblik

I Teledi@log-projektet er det blevet 
udforsket, om telerehabilitering 
kan være morgendagens svar på at 
motivere flere patienter til at deltage 

i en individuelt tilrettelagt rehabi-
litering med brug af ny teknologi. 
Der har deltaget både hjertemedi-
cinske og hjertekirurgiske patienter 
i afprøvningen af det tværsektorielle 
telerehabiliteringsprogram.

- Foreløbige resultater tyder på, at 
patienterne oplever en mere indi-
viduel rehabilitering tilpasset deres 
egne behov. Samtidig sparer de 
transporttid, og den tværsektorielle 
journal har derudover været med til 
at skabe sammenhæng i og overblik 
over deres behandling, siger projekt-
leder og lektor Birthe Dinesen fra 
Aalborg Universitet.  

- EIR-projektet er nytænkende og 
sprænger alle rammer i forhold til 
de eksisterende forskningsprojekter, 
jeg kender til. Derfor er det afgø-
rende for os at være med, supplerer 
professor og overlæge Jan Jesper 
Andreassen på Aalborg Universi-
tetshospital, der har været en af 
partnerne på EIR-projektet.

EIRs hjerte banker  
for telerehabilitering

Individuel rehabilitering 
tilpasset patienternes 
egne behov.

EIR har støttet en række telerehabiliteringsprojekter. 
Læs mere på www.teledialog.dk

Jan Jesper Andreasen

Professor og overlæge  
på Aalborg Universitetshospital
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Baseret på en banebrydende tekno-
logiplatform udviklet af forskere ved 
Aalborg Universitet har et tværfagligt 
samarbejde mellem EIR og de to 
private virksomheder TKS Technology 
A/S og Permobil Danmark A/S haft 
fokus på at teste en prototype af et 
kontrolsystem i form at et tungestyret 
ganetastatur. Systemet kan blandt andet 
hjælpe lammede patienter til en langt 
større grad af selvhjulpenhed. Tastaturet 
er blevet testet på en række raske 
forsøgspersoner og patienter med 
henblik på at kunne styre en elektrisk 
kørestol eller en computer.  

Med teknologien styres ganetastaturet 
ved hjælp af en piercing i tungen, og 
ud over styringen af en PC og en elek-
trisk kørestol kan teknologien også på 
sigt åbne op for muligheden for at styre 
forskellige enheder som robotter, iPads, 
iPhones og andet elektronisk udstyr.

- Piercingen og det trådløse ganeta-
statur er stort set usynligt og hæmmer 
derfor ikke patienten med ledninger 
og lignende. Det giver en bedre 
hverdag og gør patienten meget mere 
selvhjulpen og uafhængig af hjælpere. 
Der er derfor et stort markedsmæssigt 
potentiale for teknologien, siger Gert 
Spender, direktør i TKS Technology A/S. 

Tungepiercing og gane- 
tastatur øger livskvaliteten 
for lammede personer

“Før kunne jeg intet gøre 
uden at bede om hjælp. 
Nu kan jeg lave mange 
ting uden at få hjælp, 
så for mig er det et helt 
nyt liv, siger Bente Rey, 
der er lammet, tidligere 
pædagog og nu bruger af 
ganetastaturet.”

Gert Spender

Direktør i TKS Technology A/S

Piercingen og det trådløse ganetastatur er stort set usynlige 
og hæmmer derfor ikke patienten.
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EIR har med sin målrettede internatio- 
naliseringsstrategi skabt resultater. 

Blandt andet har EIR indgået forelø-
bigt 15 samarbejder med japanske 
medicinal- og Med-Tech-virksomhe-
der, der har valgt Nordjylland som 
testsite for udvikling og forskning. 
Derudover er regionen blevet beriget 
med udviklingsmidler og et Center of 
Excellence. EIR har således skabt et 
unikt koncept for kommercialisering 
af forskningsopfindelser. 

En af EIRs styrker er den store grad af 
kendskab til de mange samarbejds- 
partnere og en hurtig reaktionsevne. 
Endelig er muligheden for at teste nye 
teknologier sammen med labora-
torier, klinikker, patienter og de 
virksomheder, der på sigt skal bidrage 
til kommercialiseringen af forsknings-
resultaterne, af vital karakter.

- Vi har i Asahi Kasei Corporation 
valgt at udstationere medarbejdere på 
AAU for at være en del af et meget 
aktivt forskningsmiljø, hvor det kom-
mercielle aspekt også spiller en stor 
rolle. Derigennem forventer vi at få 

langt bedre muligheder for at udvikle 
fremtidens lægemidler, og på sigt vil 
vi se positivt på placeringen af yder-
ligere investeringer i Nordjylland, 
fortæller Yosuke Imai fra japanske 
Asahi Kasei Corporation. 

De mange studerende inden for 
sundhedsteknologi og -videnskab ud-
gør en vigtig del af beslutningsgrund-
laget for, at danske og udenlandske 
virksomheder placerer sig i regionen, 
da adgangen til kvalificerede medar-
bejdere er afgørende.

Målrettet strategi  
skaber nordjysk  
brain gain

EIR bidrager til 
international 
forskningsbaseret 
forretningsudvikling og 
er samlingspunkt for alle 
relevante partnere på 
området.

Yosuke Imai

Asahi Kasei Corporation

Japanske Asahi Kasei Corporation er én af de virksomheder,  
der har udstationeret medarbejdere i Nordjylland.
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De fleste patienter klarer sig godt 
efter en operation, men andre får kro-
niske smerter og nedsat livskvalitet. 
Derfor er EIR gået forrest i kapløbet 
om at udvikle en metode, der kan 
måle, om en given patient vil få 
kroniske smerter efter en operation. 

Til det formål har EIR udviklet 
cuff-teknologien, der er et værktøj, 
der kan forudse, hvilke patienter der 
vil udvikle smerter efter eksempelvis 
en knæ-, lunge- eller hjerteoperation. 
Virksomheden NociTech udspringer 
af denne teknologi, idet behovet for 
at forstå, diagnosticere og behandle 
smerte er stort og derfor har et attrak-
tivt markedspotentiale. 

- Det, der har vist sig at være så unikt 
ved EIR, er evnen til dels at tiltrække 
de rigtige danske og udenlandske 
virksomheder til Nordjylland og 
dels at markedsklargøre teknologier 
og forskningsresultater. Det skaber 
arbejdspladser og kommercielle 
succeser. Det er der efterhånden 

en lang række eksempler på, og 
Nordjylland og EIR sætter lige nu 
scenen på området herhjemme, lyder 
vurderingen fra Jon Ingi Benediktsson 
fra SeedCapital, der er en såkaldt 
early-stage venture investor. 

- Det er afgørende at have nye tekno-
logier, der kan forudsige, hvorledes 
det går patienter efter en operation. 
Inden for ortopædien er det en revo-
lution, at vi nu har teknologier, der 
kan bidrage til en individuelt designet 
behandling for den enkelte patient 
på baggrund af en grundig forun-
dersøgelse. Det er helt nyt og meget 
vigtigt at kunne forudsige den enkelte 
patients risiko for vedvarende smerter 
efter eksempelvis en knæoperation. 
Således kan vi udvikle og planlægge 
supplerende behandling. Nordjylland 
er internationalt førende inden for 
det område, siger overlæge Ole H. 
Simonsen fra Aalborg Universitets-
hospital.

Nordjysk  
smertetest sikrer  
optimal behandling

Inden for ortopædien  
er det en revolution...

Ole H. Simonsen

Overlæge  
på Aalborg Universitetshospital

Nordjylland er internationalt førende inden for sundheds- 
teknologisk forskning.
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EIR er ikke blot lykkedes med at 
tiltrække udenlandske forskere og 
virksomheder til Nordjylland. Gen-
nem EIR har netværket Transatlantic 
Telehealth Research Network (TTRN) 
fået mulighed for at udvide sine 
forsknings- og udviklingsaktiviteter og 
formået at igangsætte et udbytterigt 
netværkssamarbejde med nogle af 
de mest prominente universiteter 
og forskningsinstitutioner i verden. 
Desuden har netværket nok så vigtigt 
banet vej for helt nye forsknings- 
discipliner og behandlingsmetoder, 
der involverer såvel kommuner og 
hospitaler som virksomheder. 

TTRN har i perioden 2013 – 2014 
gennemført et studie med 206 danske 
og amerikanske hjertepatienter om 
patienternes holdning til brug af ny 
teknologi i forbindelse med deres 
hjertesvigtsygdom. Netværket har i 
fællesskab defineret nye forsknings-
projekter inden for telehealth og 
smerte, ligesom der er etableret  

udvekslingsordninger mellem danske 
og udenlandske forskere, der ønsker at 
blive udstationeret på gæsteophold. 

- For Sygehus Vendsyssels vedkom-
mende har støtten fra EIR betydet, 
at vi har fået adgang til den nyeste 
viden om telesundhed og hjertepa-
tienter samt nye teknologier i USA. 
Vi har desuden været på studietur i 
Californien og deltaget i workshops 
med virksomheder fra Silicon Valley, 
siger afdelingssygeplejerske Christina 
Skov, Hjerteafdelingen, Sygehus 
Vendsyssel. 

EIR er bindeled  
til internationale  
topuniversiteter

Christina Skov

Afdelingssygeplejerske,  
Hjerteafdelingen, Sygehus Vendsyssel

Samarbejdet mellem nordjyske virksomheder og hospitaler og 
nogle af verdens bedste universiteter skaber konkrete fordele for 
nordjyske patienter i fremtiden.

Gennem EIR har 
virksomheder og 
organisationer 
fået adgang til et 
internationalt netværk  
og den nyeste viden  
om telesundhed.
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Læs mere om EIR  
og de mange virksomheder, 
der indtil videre 
har valgt at etablere 
virksomhed og 
forskningssamarbejder 
i Nordjylland, på 
eirbusinesspark.com

EIR-gudinden

illustreret af billedkunstner  
Esben Hanefelt Kristensen

I den nordiske mytologi er Eir 
lægekunstens gudinde. Navnet Eir 
betyder fred og skånsel, og Eirs 
rolige væsen indbød til omsorg og 
styrke for dem, hun tog sig af. På 
den høj, hvor hun ifølge mytologien 
holdt til, kunne de syge og de lærde 
ud i lægekunsten således komme og 
få gode råd og visdom.

I dag er Forskerparken EIR – Empowe-
ring Industry and Research - resultatet 
af et samarbejde mellem Aalborg 
Universitet, Aalborg Universitetshospi-
tal, regionens øvrige hospitaler, Region 
Nordjylland, de nordjyske kommuner 
samt en lang række danske og interna-
tionale virksomheder. 

EIR faciliterer forskningsbaseret forret-
ningsudvikling og innovation inden for 
sundhedsvidenskab og -teknologi.

EIR
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