
Ansøgning til Region Midtjylland: (Prækvalifikation - internationalt Fyrtårn)

Hermed fremsendes en meget kort summarisk beskrivelse af vores idé til et
internationalt fyrtårn i Østjylland. Tilsagnsskrivelser vil blive mailet direkte fra
aktører og forskellige interessepartnere i løbet af dagen i dag og i morgen.

Jeg kan oplyse, at det i første omgang er Ebeltoft Kurcenter, der står for det finan-
sielle engagement.

Idé:

Etablering af et internationalt sundheds og livsstilseksperimentarium på
Djursland

Formål/idé:

Initiativgruppen foreslå etablering af et nyopført sundhedseksperimentarium
(efterfølgende benævnt SHLE), der kan udvikle, formidle og sælge kompetencer
inden for sund livsstil og sunde fødevarer, jvnf. Fokusområder 1 (erhverv/sundhed) og
2 (fødevarer)

Vi forestiller os, at der midt på Djursland og gerne tæt på Tirstrup Lufthavn etableres
et center der kan:

Samle viden/forskning  om alle aspekter inden for sund livsstil.
Sund livsstil, kost, ernæring, fysisk træning, stress, livsstilssygdomme, medicin, livsstilssygdomme
(diabetes 1+2, hjerte/kar sygdomme, kræft, m.m.)

Et internationalt kompetencecenter der kan sælge livsstilskompetence til sundhedspro-
fessionelle i hele verden.

Vi ser centret som en internationalt attraktion, der vil få tusindvis af besøgende fra
hele verden, som ønsker at blive klogere på deres helbred og blive inspireret til nye
sunde livsstilsvaner.

Præsentere viden om sundhed og sund livsstil på en både visuel- og auditiv meget
spændende måde på 4-5 sprog, der tiltrækker turister, fagfolk, forskere og medier fra
hele verden og giver den almene borger et spændende informativt indblik i den
sundhedsvidenskabelige verden.

Et livsstilslaboratorium, hvor man kan købe sig til en omfattende sundhedstest og en
efterfølgende rådgivning/samtale som opfølgning

Et innovationskøkken, der udvikler nye sunde alternativer på tværs af faggrænser og
brancher og formidler/markedsfører disse i forhold til en bred kreds af kundegrupper.

Et innovationscenter, der inspirerer både fødevareproducenter, detailhandlere og
forbrugere med nye innovative tiltag, der kan motivere til nye sunde vaner.



Mulighed for simulering af alle mulige problemstillinger så konsekvens af forkert
livsstil kan fremskrives (livsstilssimulator)

Castingcenter hvor viden/dokumentation og præsentationer kan formidles/sælges til
undervisningsinstitutioner i hele verden via internettet. Via samarbejdet med 3-D
college i Grenaa har vi en oplagt samarbejdspartner, der kan udvikle nye visuelle
præsentationsværktøjer.

Redegørelse for anvendelse af pulje til analyse:

De første midler der kommer i anvendelse til analyse i fase 2 skal bruges til at lave en
økonomisk model for drift og finansiering samt en analyse for kompetencebehovet i
forhold til forskellige segmenter fordelt på både Danmark, Europa og USA.
Desuden vil det være vigtigt at få lavet en analyse af de spin-off effekter som
Djursland/region Midtjylland kan få glæde af

Fremtidige samarbejdspartnere: (mange flere er på vej...)

3 D college i Grenaa
Århus Universitet/idrætsinstituttet/psykologisk institut
Novo Nordisk
Arbejdsmedicinsk klinik/Aarhus
Forskergruppen på Sct. Olavs Hospital i Trondheim

Tanker vi har gjort omkring ideen:

Ideen til det nye Sundhedseksperimentarium er opstået via arbejdet med overvægtige
på Ebeltoft Kurcenter, der på blot 7 år er blevet Europas største center for behandling
af svært overvægtige.

Vi har p.t. kursister/overvægtige fra hele Skandinavien og har solgt kompetencer til
flere af de norske helseregioner og i Danmark er der en enorm efterspørgsel på
kompetenceudvikling inden for specielt dette område.

På fødevaresiden har vi en oplagt mulighed for at teste nye sunde produkter, som kan
gøre det lettere for borgerne at leve sundt. Via et nyt innovationscenter vil vi have
mulighed for at udvikle på tværs af faggrænser og produktgenrer. Jeg tænker her bl.a.
på skolemad og mad til idrætsklubber, hvor det er nødvendigt at gå helt nye veje for at
møde de unge med deres behov og vaner.

En tur til USA i oktober 2007 bekræftedes os i, at der heller ikke er noget center som
Ebeltoft Kurcenter i USA, selv om der er 61 millioner ekstremt overvægtige
amerikanere. Det der kommer nærmest på ideen med Ebeltoft Kurcenter er nogle
rehabiliteringcentre, hvor behandling koster det 3-dobbelte af prisen i Danmark. Så
muligheden for at flyve amerikanere og andre overvægtige europæere til Djursland er
er meget oplagt mulighed, og ved at lave et internationalt livsstilscenter kombineret
med et sundhedseksperimentarium vil vi på alle måder blive førende i Europas/verden
på livsstilsbehandling.



Under vores besøg i USA hentede vi megen værdifuld inspiration fra NASA
Spacecenter i Florida, som er helt fantastiske til visuel formidling. Vi ved fra vores
mange års erfaring fra Ebeltoft Kurcenter, at forståelse og indsigt via visuel over-
bevisning for de skadelige virkninger, har stor betydning for motivationen til at gøre
noget ved den sunde livsstil.

Vi har nemlig erfaret, at trods den megen snak om usund livsstil og fedmeproblemer,
så er det utrolig lidt viden borgerne har om de konsekvenser, som usund livsstil kan
medføre og hvad der konkret skal gøres for få et godt og sundt liv.

Den stigende velstand og højere gennemsnitlige levealder gør, at borgere i fremtiden
vil være meget optaget af, hvordan vi bedst undgår sygdom og hvad der kan gøres for
at opnå størst mulig livskvalitet og give kroppen de bedst mulige betingelser for et
sundt virke.



Initiativgruppen/ansvar:

Projektleder

Flemming Darre, 51 år
Direktør, Ebeltoft Kurcenter
HD/afsætning, NLP-practitioner
20 års erfaring fra reklamebranchen,
Foredragsholder inden for kreativitet, innovation og produktudvikling

Fagligt ansvar og kvalitetskontrol

Kasper Bjerregaard, 33 år
Direktør/konsulent for Mind-Ware
Uddannet Cand. Scient Pol. og tidligere kursusleder på Handelsskolen
Massiv erfaring fra både nationele og internationele projekter bl.a si samarbejde med
DANIDA og EU’s socialfond

Økonomisk ansvarlig

Advokat Ole Husum
Advokatfirmaet Ret og Råd, Randers og Djursland

Ebeltoft d. 11. november 2007
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