
Kontakt 

Yderligere information 

om arrangementet fås 

hos sundhedsplanlæg-

ger Charlotte Egeblad 

på tlf. 9845 5383 

Frederikshavn Kommune etable-
rer SenhjerneskadeCenter Nord 
for at imødekomme behovet for 
et specialiseret tilbud til borgere 
med senhjerneskade. 
 
Projektet er unikt, fordi det fra 
start har indtænkt samspillet 
mellem praksis, forsknings-, 
udviklings og innovations aktivi-
teter. Dette samarbejde skal 
sikre borgerne det bedste tilbud 
og bidrage til vidensudvikling på 
området og sikre formidling af ny 
viden. 

Derudover har projektet en er-
hvervsudviklingsdimmension, 
hvor samarbejde mellem centret 
og virksomheder kan medvirke til 
at initiere udvikling af nye pro-
dukter 
 
Det vil glæde os meget hvis rigtig 
mange vil tage mod denne invita-
tion, som er tænkt som både 
muligheden for at få ny viden og 
inspiration til fortsat udvikling af 
offentligt og privat samarbejde, 
networking på tværs af Kommu-
ne, uddannelsesinstitutioner og 
virksomheder. 

Program 
09.00: Kaffe og rundstykker  

Baggrund- og rammer for projektet 

09.30: Velkomst: v./ borgmester Lars Møller, Frederikshavn Kommune  

09.40: Præsentation af dagens formål og indhold v./Anders Hind, Frederikshavn Kommune  

09.50: Præsentation af interessenterne og deres interesse hver for sig og på tværs af  

 projektet:  

Frederikshavn Kommune v./ 

Aalborg Universitet v./ Lotte Struijk  

University College Nordjylland v./ Jette Bangshaab 

Region Nord – Vækstforum v./Gorm Simonsen RN  

 

10.30: OPI v./Morten Karnøe Søndergaard, INCEVIDA  

10.45: De fysiske rammer og tænkningen bag. v./Arkitekt Frank Svendsen/ArkiNord  

11.00: Pause  

Eksempler på offentlig/private samarbejdsprojekter 

11.15:  En model: Fælles Nordisk samarbejde. Aalborg Sygehus v./ Kjeld Lisby, Idéklinikken, 

 Aalborg Sygehus  

11.35: Ét eksempel: Samarbejde mellem virksomhed, uddannelsesinstitution og brugere om 

 produktudvikling. v./Torsten W. Langsted, Meyland- Smith og Bente Hartvig/UCN  

12.00:  Frokost og networking, samt 4 ’Meeting points’ bemandet med repr. For henholdsvis: 

 AAU, UCN, RN og Frederikshavn Kommune til uddybning og idéudveksling 

13.00: Et andet eksempel: Fra idé til produkt: v./Lotte Struijk/V- CenTAH.AAU og Jette Bjer-

 rum/TKS 

13.30: Tidsplan, spørgsmål og svar mellem deltagere og AAU, UCN, RN, Fr.hvn. Kommune 

14.00: Afslutning og tak for i dag: v/formand f. styregruppen Peter E. Nielsen 

Invitation 

Hvornår: 

12. januar 2011  

09.30 – 15.00  

 

Hvor: 

Det Musiske Hus  
Rådhus Alle 98  
9900 Frederikshavn 

 

Tilmelding: 

Tilmelding til: Henriette 
Munch Christensen, 
Frederikshavn Kommu-
ne via mail: 
hmuc@frederikshavn.dk 

Tilmelding senest  

3. januar 2011. 

 

  

Formål: 

At samle involverede og potenti-
elle virksomheder med de direkte 
involverede interessenter 
(AAU/UCN/RN/OPI/Fr.hvn.Komm
une) med henblik på at give infor-
mation om projektet og dets mu-
ligheder for små og mellemstore 
virksomheder i den Nordjyske 
Region 

At skabe muligheder for etable-
ring af nye netværker, på tværs af 
virksomheder, videns- og uddan-
nelsesinstitutioner og Fr.hvn. 
Kommunes tilbud.  

At udbygge kendskabet til SCN: 
SenjerneskadeCenterNord 

mailto:hmuc@frederikshavn.dk

