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Regional innovationsfond får tre nye bestyrelsesmedlemmer
Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland (FIERS) har tilført tre nye
medlemmer til sin bestyrelse. Mette-Marie Harild, som er tidligere direktør i den globale medtech
virksomhed Medtronic, tiltræder i rollen som bestyrelsesformand. Og hun har fra begyndelsen et
internationalt fokus for arbejdet i regionen.
Nykøbing F., d. 12. oktober 2021: ”Opgaven som bestyrelsesformand for FIERS er en drømmeopgave for
mig. Fondens tætte samarbejde med Nykøbing Falster Sygehus og den fælles satsning på at øge ligheden i
sundhedsvæsenet tiltaler mig gevaldigt. Vi skal tiltrække nogle af de allerbedste større danske og
internationale virksomheder såvel som start-ups til regionen for at finde den teknologi, der skal være med til
at reformere både det danske og udenlandske sygehusvæsen,” siger Mette-Marie Harild, ny
bestyrelsesformand for FIERS.
Mette-Marie Harild har tilbragt et langt liv i farmaceutiske virksomheder i ledende stillinger, deriblandt som
direktør i verdens største medicotekniske virksomhed Medtronic. Hun har desuden i en årrække siddet i
forskellige bestyrelser heriblandt for Dansk Erhvervsfremme og i Dansk Erhverv samt nyt
bestyrelsesmedlem i en række start-ups..
”I kraft af min bestyrelseskarriere og brede kontaktflade i både ind- og udland, er jeg sikker på, at vi vil lykkes
med at tiltrække en lang række spændende virksomheder såvel som nogle af de store danske fonde til
regionen. For vi kan tilbyde dem at få adgang til førende læger og unikke patientdata hos Nykøbing Falster
Sygehus samtidig med, at vi i samarbejde med andre fonde også vil kunne gøre det nemmere for dem at
skaffe kapital til projekterne,” siger Mette-Marie Harild.
De patientdata, som Mette-Marie Harild henviser til, drejer sig om Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS),
som blev gennemført fra 2016 til 2020. Her er der indsamlet data om i alt 19.000 tilfældigt udvalgte borgere i
alderen 0-96 år. Tusindvis af blod-, urin-, spyt og afføringsprøver ligger således i dag lagret i Region
Sjællands Biobank. Det er med borgernes samtykke til brug for forskning – og altså nu også for både danske
og internationale virksomheder – i tæt samarbejde med personalet på Nykøbing F. Sygehus. Foruden større
lighed i sundhedsvæsenet, skal projekterne også være med til forbedre resultaterne af behandlinger på kort
og på lang sigt, og dermed undgå genindlæggelser og andre sygdomme.
FIERS flyttede ved årsskiftet til Nykøbing F. Sygehus og ligger i dag i innovationshubben Athena-Huset.
Sammen med sygehuset er fonden nu i gang med en ambitiøs – og i dansk sammenhæng helt unik –
satsning, der skal øge ligheden i de sundhedstilbud, som områdets borgere tilbydes.
”Vi skal inddrage private virksomheder i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Derfor har vi indgået
samarbejdet med sygehuset, og vores mål er at skabe de bedst mulige rammer i Danmark for offentligprivat-innovation på sundhedsområdet. Vores særlige koncept skal sikre et godt match mellem de private
virksomheder og sygehusets læger og afdelinger, der alle er lige så indstillede på dette, som vi er,” siger
Maj-Britt Jensen, der er sekretariatschef i FIERS.
Foruden Mette-Marie Harild som ny bestyrelsesformand, har FIERS tiltrukket to yderligere
bestyrelsesmedlemmer. Det er direktør i Roskilde Kommune Mette Heidemann og chef for partnerskaber på
DTU Stine Kruse, som nu sammen med sygehusdirektør Ricco Dyhr og direktør i Erhvervshus Sjælland
Mads Kragh udgør bestyrelsen i FIERS.
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Mette-Marie Harild, bestyrelsesformand for FIERS på mobil 51 99 08 18.
Maj-Britt Jensen, sekretariatschef hos FIERS på mobil 29 60 67 52.
Om FIERS:
FIERS en privat erhvervsdrivende fond, etableret af Region Sjælland i 2015, som fungerer som en
innovationshjælpemotor i Region Sjælland ved at matche private virksomheders ideer og produkter med
sundhedsvæsenets udfordringer med særlig fokus på ansattes og borgeres kompetencer til at adaptere ny teknologi. I
Athena-Huset opererer FIERS som katalysator for stærke partnerskaber og sammen med Danish Life Science Cluster,
Erhvervshusene, Business Lolland Falster, Accelerace, samt InQvation fungerer fonden i InnoHub NFS som

sparringspartner og brobygger mellem private virksomheder, klinik og forskere. Se venligst nærmere på FIERS’
hjemmeside.

Om Nykøbing Falster Sygehus:
Nykøbing F. Sygehus er et af fire sygehuse i Region Sjælland. Sygehuset har et patientunderlag på 150.000 og
varetager behandling af både akutte og planlagte patienter, både børn og voksne, samt egen fødeafdeling og Intensiv.
Sygehuset varetager ca. 27.000 indlæggelser om året, hvoraf ca. 85 % er akutte forløb. Herudover har sygehuset ca.
78.000 ambulante besøg om året. Der er ansat ca. 1.300 medarbejdere og er samtidig en stor uddannelsesinstitution for
både lokale og universitære uddannelser. Der er et stort fokus på forskning, træning og læring, og åbning af sygehusets
Athena-Hus, hvor disse tre elementer kombineres, er en stor succes. Læs mere på www.komsydpaa.dk
Ricco Dyhr, sygehusdirektør på Nykøbing F. Sygehus på mobil 20 78 02 38 eller arbejde 56 51 68 11

Om InnoHub NFS:
FIERS, Nykøbing F. Sygehus (NFS) driver i samarbejde med Inqvation og Accelerace InnoHub NFS. InnoHub NFS er et
udviklings- og testlab, hvor kliniske udfordringer og private virksomheders samarbejde faciliteres og understøttes. NFS
indviede i september 2020 Athena-Huset, som er en ambitiøs satsning på at skabe et innovativt akutsygehus, hvor home
diagnostics, det nære sundhedsvæsen og lighed i sundhedstilbud er omdrejningspunkterne. Med Athena-Huset er der
skabt en fysisk ramme omkring OPI (offentlig private samarbejder), forskning og læring tæt på sygehusledelse og den
kliniske praksis. I InnoHub NFS deltager sygehusledelsen og den kliniske ledelse på NFS aktivt i dialogen og
samarbejdet med virksomhederne til gavn for begge parter. Se venligst nærmere her.

