
 
 

 

 

Referat af styregruppemøde  
 

i 

Eir - Empowering Industry & Research 
 

 
Dato:  

Mandag den 24. september 2012 kl. 12:00-14:00 

 

Deltagere: 

Per Christiansen – PC - (Region Nordjylland) 

Egon Toft – ET - (Aalborg Universitet) 

Lars Hvilsted Rasmussen - LHR - (Aalborg Sygehus) 

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

Steen Andreassen – SA - (Aalborg Universitet)  

Leif Serup - LS - (Hjørring Kommune) 

Lars Arendt-Nielsen – LAN - (Aalborg Universitet) 

Charlotte Villadsen - CVi - (Aalborg Universitet) 

Susanne Nielsen Lundis – SNL - (Aalborg Universitet) - Referent 

Kjeld Lisby – KL - (Aalborg Sygehus) 

Charlotte Damborg - CD - (Region Nordjylland) 

 

Afbud: 

Betty Nørgaard Nielsen - BNN - (Mariagerfjord Kommune) 

 

Referat: 

1. Velkomst ved styregruppeformand Per Christiansen 

Specielt velkommen til Leif Serup, Hjørring Kommune, som deltog i styregruppemødet for første 

gang. 

 

2. Kort præsentation bordet rundt 

P.g.a. de nye medlemmer af styregruppen blev der foretaget en kort præsentation bordet 

rundt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Kort intro til Eir af hensyn til de nye styregruppemedlemmer 

PC gav en kort overordnet gennemgang af de forskellige instanser i regionen – se den 

vedhæftede oversigt over ”Landskabet”. Derefter tog LAN over og forklarede mere indgående 

om Eir-projektet. Der henvises til den vedhæftede detaljerede PowerPoint-præsentation. 

Eirs forretningsplan og opgave-portefølje diskuteres fremadrettet i styregruppen fokuseret på 

konkrete mål, deadlines og ansvarsfordeling.  

 

5. Status siden sidst 

- Status på aktiviteter fra Aalborg Sygehus v. LHR 

o Medarbejder til clinical trials (farma): LHR er udpeget til at være one-entrance-point i 

Region Nordjylland i forhold til De Danske Regioners beslutning om at etablere one-

stop-shop for virksomheder med interesse i at gennemføre kliniske forsøg. Desuden 

er der ansat en jurist til varetagelse af legalitetskontrol, kontrakter m.v. Denne 

person vil supportere LHR i one-stop-shop-funktionen 



 
 

 

 

o Status på identifikation af afdelinger og terapiområder ved sygehuse, som kan 

håndtere clinical trials. I løbet af 1-2 uger vil Aalborg Sygehus kunne specificere 

hvilke terapiområder og afdelinger på sygehuset, som er i stand til at gennemføre 

clinical trials. Step to er at udrulle afdækningen til regionens øvrige sygehuse. I løbet 

af et halvt år har Aalborg Sygehus afdækket alle terapiområder/afdelinger på 

nationalt niveau, der kan udføre clinical trials. Herefter vil initiativet blive forsøgt 

udrullet til det nordiske niveau. Kapacitetsafdækningen vil blive koblet med 

patientdatabaser og dermed styrke den register-baserede forskning. 

- Status på aktiviteter fra Region Nordjylland v. PC + CD 

o Evaluering af Eir: I juni 2013 vil der blive gennemført en ekstern evaluering (COWI), 

hvor fokus vil være på fremdrift i projektet, budget, evnen til at skabe samarbejde 

samt effektmål. Evalueringen resulterer typisk i en række anbefalinger til projektet, 

som udmøntes i en evalueringsrapport, der bliver præsenteret for Vækstforum 

o Forberedelse af TeleCareNord projektet i storskala er i fuld gang. Telehomecare er et 

område i vækst, og det er et område, hvor Nordjylland har mulighed for at markere 

sig både inden for forskning og praksis. 

o Fornyelsesfonden har fokus på løsninger til de nye sygehuse. 

- Status på aktiviteter fra Aalborg Universitet i relation til de strategiske indsatsområder v. 

LAN og CVi 

o Status på bevillingsskrivelse: 

 CVi er i dialog med Erhvervsstyreslen, Silkeborg vedr. statsstøtteproblematik.  

o Status på stilling vedr. medarbejder til clincial trials (sundheds- og farmateknologi): 

 Stillingsopslaget er genopslået bl.a. i MTI (Dansk Medicoteknisk Selskabs 

blad).  

o Samarbejdsaftale med japansk virksomhed: 

 Der er indgået samarbejde mellem en japansk virksomhed og AAU. En 

medarbejder fra den japanske virksomhed er nu placeret ved laboratorierne v. 

AAU 

o Messedeltagelse (eHealth Week): 

 AAU deltog med en stand på eHealth Week – her var vi også repræsenteret 

med poster og materialer vedr. Eir 

o Arrangementer/aktiviteter: 

 Forskere og administrative medarbejdere v. Eir har deltaget i en række 

konferencer, workshops og seminarer, ligesom Eir selv har forestået 

afholdelsen af en række af disse. En oversigt over aktiviteter afholdt i regi af 

Eir findes på: www.eirbusinesspark.com.  

 Presseomtale af Eirs aktiviteter har siden sidste møde resulteret i en meget markant 

eksponering både i Danmark og i udlandet. Der henvises til Eirs hjemmeside: 

(www.eirbusinesspark.com) for yderligere uddybning af den ovennævnte 

presseomtale 

 

o Nye projekter igangsat/virksomhedskontakter: 

 En lang række initierende møder med danske og udenlandske virksomheder 

har været afholdt, hvor fokus har været på identificering af 

forskningsbaserede samarbejdsområder.  

 Der er igangsat en række forskningsbaserede projekter med fokus på test og 

afprøvning og for flere af dem gælder det, at der arbejdes på indlevering af 

patenter. 

o BrainsBusiness møde – LAN + CVi deltog med en orientering om Eir og diskussion af 

mulige samarbejdsflader 

o Møde med Innovationscenter München – arrangeret af Region Nordjylland – CVi og 

CD deltog bl.a. med Eir 

o Eir er inviteret til at være genstand for et Ph.D.-projekt –med fokus på relationelle 

kompetencer i forhold til klyngeudvikling 

http://www.eirbusinesspark.com/
http://www.eirbusinesspark.com/


 
 

 

 

o Demonstrations- og messeartikler er udviklet 

o Profilfilm i samarbejde med bl.a. VisitAalborg –  der er igangsat udarbejdelse af 

drejebog for en sådan film, der skal favne hele Nordjylland og partnerskabet 

o Nyhedsservice til partnere er udsendt 

o Kommercialiseringsmedarbejder er blevet tilknyttet 

o Invest-in-Denmark medarbejder er blevet tilknyttet 

o Person til udvikling af demonstrations- og messekoncept er blevet tilknyttet 

- Det blev vedtaget, at status på aktiviteter fra Aalborg Universitet i relation til de strategiske 

indsatsområder for fremtiden leveres som supplementsnotat ved kommende møder.  

 

Styregruppen tog herefter orienteringen til efterretning. 

 

 

6. Status – de nordjyske kommuner 

- Dialog om kommuneinvolvering i Eir-aktiviteter:  

i. Indgå som partnere ved de systematiske kliniske afprøvninger. De kroniske 

patienter, psykiske lidelser, demens og fremtidens plejecentre vil bl.a. være 

fokuspunkter  

ii. Afdækning af relevante institutioner som er villige til at agere testsites 

(rehabiliteringscentre, plejehjem, sen-hjerne-skade hjem) – kommunerne 

beskriver denne kapacitet og det lægges på Eirs hjemmeside 

iii. Afdækning af relevante virksomheder – hvilke relevante virksomheder findes i 

kommunerne, som kunne have gavn af Eir (se liste over nuværende 

virksomhedspartnere på Eirs hjemmeside) 

iv. Afdækning af relevante ressourcepersoner i kommunerne, som arbejder i 

spændingsfeltet mellem teknologi og patienter/borgere – besked om disse gives 

til Eir-sekretariatet 

v. Kommunerne er velkomne til at præsentere mulige samarbejdsprojekter – dog 

skal disse have en vis forskningshøjde, for at de passer under Eirs formål 

 

- Tilrettet kommissorium for styregruppen: Dette punkt behandles ved næste møde.  

 

Ved mødets afslutning aftalte CVI og LS, at CVI tilføjede mulige indsatsområder for konkret 

kommuneinvolvering, som LS vil kigge på inden næste styregruppemøde. Punkterne fremgår 

ovenfor. 

 

7. Planer for det kommende halvår 

- Lancering af InspEir – foredragsrække i regi af Eir – første møde den 26.09.12. 

- Aktiviteter indenfor alle de valgte værdiord (inspEir, empEir, respEir) igangsættes 

- Videreudvikling af national og international markedsføringsstrategi 

- Beskrivelse af test-og afprøvningskoncepter samt registerforskning 

- Udvikling af udstillings- /demonstrationskoncept 

- Nyhedsservice til virksomhederne/øvrige partnere 

- Igangsætning og udvikling af forskningsbaserede demonstrationsprojekter 

- Etc. 

Styregruppen tog derefter orienteringen til efterretning  

8. BioMed Community 

- Følgende samarbejdsflader og fælles initiativer blev diskuteret:  

o Fælles arrangementer (konferencer m.v.) 

o Udveksling af referater fra styregruppemøder 

 

Der er et stærkt udgangspunkt for samarbejde og koordinering via personsammenfald i 

styregrupperne.  



 
 

 

 

 

9. Dato for næste styregruppemøde 

Det næste møde vil blive afholdt i begyndelsen af det nye år v.h.a. doodle-afstemning 

 

10. Evt. 

Der var intet til dette punkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


