Sundheds-

innovationskonference
den 29. februar 2012

KASK Innovation og Idéklinikken inviterer til
Sundhedsinnovationskonference!
Det nordiske projektsamarbejde, KASK Innovation, og Idéklinikken har eksisteret
i knap 3 år, og det er tid til at samle op på de begivenhedsrige år:
Hvilke erfaringer og resultater er opnået? Og hvad er planerne for fremtiden?
Derfor holder KASK Innovation og Idéklinikken en innovationskonference i

Utzon Center i Aalborg den 29. februar 2012, 9.30-16.15.
Læs meget mere om dagen her i programmet, og tilmeld dig dagen på
www.kask-innovation.eu/tilmelding senest den 22. februar kl. 12.00.
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Program

den 29. februar 2012

Sundhedsinnovationskonference
- Erfaringer fra et grænseoverskridende samarbejde og perspektiver for
fremtidens innovation af sundhedssektoren
9.30		

Registrering og kaffe

10.00		
		

Velkommen
v/ ordstyrer Jørgen Pyndt

10.05		
		

Hvorfor skal vi innovere i sundhedssektoren?
v/ regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Nordjylland, Ulla Astman

10.15
		

KASK Innovation: Resultater, erfaringer og perspektiver.
v/ innovationschef Kjeld Lisby, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital

10.35		
		
		

Sundhedsinnovation på Oslo Universitetssykehus
– hvad er status og hvad bringer fremtiden.
v/ direktør for Innovation, Kari J. Kværner, Professor, MD, PhD, MHA
Oslo Universitetssykehus er partner i KASK Innovation og har etableret Idépoliklinikken.

10.55		
		

Udvikling af et supersugende engangslagen sammen med Idepoliklinikken – fra ide til modning,
proces og produktion.
v/sygeplejerske Astrid Skreosen

11.15		
		

Arbejdet med sundhedsinnovation – rammer og mål og eksempler fra hverdagen.
v/projektleder Kerstin Helgegren og projektleder Catrina Sjögren, Sahlgrenska Universitetssjukhus

		

Sahlgrenska Universitetssjukhus har været partner i KASK innovation indtil 1/3 2011.

11.35		
		
		

De kulturelle forskelles betydning for sundhedsinnovation mellem landene og mellem
afdelinger.
v/ antropolog Jesper Bredmose Simonsen, Idéklinikken

12.00		
		
		

FROKOST
- og mulighed for at se, høre om og røre ved udviklingsprojekter fra sygehuse i Norge,
Sverige og Danmark

Program
den 29. februar 2012

13.00
		

Idéklinikkens betydning for Aalborg Sygehus
v/ sygehusdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital

13.10
		
		

Medarbejderdreven innovation på hospitalsgangene:
Resultater og erfaringer fra Idéklinikken
v/medarbejdere i Idéklinikken

		
		
		
		

Nytænkning, systematisk brugerinddragelse, samarbejde med erhvervsliv og forskningsinstitutioner er nogle af svarene
på, hvordan Idéklinikken på under 3 år er gået fra projekt til drift. Hvad er der konkret kommet ud af det? Hvordan
har vi gjort det? Og ikke mindst: hvordan vil Idéklinikken fremadrettet understøtte innovation og udvikling i den
nordjyske sundhedssektor?

14.00		
		

Service Design in the Public Sector
v/ lektor Nicola Morelli ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet

		
		
		
		
		

Som borgere har vi alle sammen gjort os såvel gode som dårlige erfaringer med ydelser i den offentlige sektor.
En gennemtænkt og velfungerende offentlig service vil ofte have en direkte positiv effekt på borgertilfredsheden, og
det giver derfor mening at fokusere på design af services. Nicola Morelli vil med afsæt i sin forskning give os sit bud på,
hvordan servicedesign som metode kan anvendes til strategisk at adressere væsentlige udfordringer i den offentlige
sektor samt hvad den offentlige sektor bør fokusere på i forbindelse med servicedesign.

14.30		

PAUSE

15.00
		

Åben innovation i den offentlige sektor
v/ Stefan Lindegaard

		
		
		
		
		

Der bliver talt meget om åben innovation, og forskning viser, at organisationer, der praktiserer åben innovation,
innoverer mere. Åben innovation foregår i aktiv dialog, og mange private virksomheder har for længst åbnet deres
innovationsprocesser mod omverdenen og inddrager eksterne brugere, forskere og leverandører i udvikling af nye
produkter. Hvordan kan vi anvende åben innovation i udviklingen af fremtidens offentlige service, og hvad skal der til
for at drage fordel af den øgede åbenhed?

15.30
		
		

Paneldebat:
Perspektiver for sundhedsinnovation.
(Christoffer Ellingsen, Nicola Morelli, Stefan Lindegaard, Kjeld Lisby)

16.15		

Afslutning
v/ ordstyrer Jørgen Pyndt

KASK Innovation

& Idéklinikken

KASK Innovation
KASK Innovation er et fælles nordisk Interreg-projekt omkring 3 universitetshospitalers arbejde med
innovative processer.
Partnerne i projektet er: Aalborg Sygehus, Oslo Universitetssykehus samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Projektet fokuserer på bruger- og medarbejderdreven innovation og omfatter samarbejde omkring komplementerende koncepter for opsamling, udvikling, udnyttelse og videreførelse af idéer.
Projektet startede i marts 2009 og afsluttes 28. februar 2012. Projektet er funded af EU Interreg IVa midler
(Sv, Da) og Norske Interreg-midler.
En del af projektet er bl.a. at udbrede og forfine Idéklinik-konceptet, som oprindeligt er skabt på Oslo
Universitetssykehus. Det har ført til dels Idépoliklinikken I Oslo samt Idéklinikken i Aalborg, Idéklinikkerne
har til formål at facilitere samt indsamle idéer og opfindelser udsprunget af hospitalspersonalets forskning
og arbejde i klinikken.

Idéklinikken
I disse år er medarbejdere og ledere i sundhedsvæsnet under et stadigt større pres for at levere bedre og
mere effektiv patientbehandling i et stadigt højere tempo. Det er en udfordring, som kræver, at sundhedsvæsenet udvikler sig og afsøger nye veje til at øge effektivitet og kvalitet for såvel patienter og medarbejdere.
En af vejene er at blive bedre til systematisk at udnytte den viden og udvikle de gode ideer, der dagligt opstår
blandt sundhedspersonalet
Med Idéklinikken har Region Nordjylland i snart 3 år satset målrettet på kommercialisering af innovative
sundhedsidéer med udgangspunkt i medarbejdere og brugeres viden i tæt samspil med det private erhvervsliv. Idéklinikken opsamler systematisk idéer i de forskningsbaserede, kliniske og driftsmæssige miljøer på
Aalborg Sygehus. Idéerne screenes herefter på baggrund af kommercielle parametre. Afhængig af diagnosen
tilbydes idéen behandling, som skal understøtte udviklingen af idéen med henblik på nyttiggørelse, f.eks.
i form af licensaftale eller salg til en industriel partner. Idéerne udvikles og kvalificeres i samarbejde med
erhvervslivet.
Idéklinikken blev etableret i april 2009 støttet af midler fra Vækstforum i Region Nordjylland. Idéklinikken
er efter en knap 3 årig-projektperiode blevet til en selvstændig afdeling i Region Nordjylland og understøtter
fremadrettet også innovation af services og processer på alle regionens sygehuse.

Oplægsholdere

Ulla Astman
Regionsrådsformand i Region Nordjylland og
formand for Vækstforum i Region Nordjylland.

Jens Ole Skov
Sygehusdirektør på Aalborg Sygehus - Århus
Universitetshospital.

Kari J. Kværner, Director of Innovation, Professor, MD,

Medarbejdere i Idéklinikken
• Kjeld Lisby
• Jesper Bredmose Simonsen
• Pernille Mejer Højholt
• Valérie Daussin Laurent
• Kasper Esben Kannik
• Suzanne Eide Knudsen

PhD, MHA
As one of the founders of the Oslo Clinic of Innovation,
Kari J Kværner is employed as the Director of Innvoation
at Oslo University Hospital and Professor at the Univeristy of Oslo. She has considerable experience within business development and innovation management, as former
vice president of technology transfer, her own start-up
company and through her involvement in in several networks and working groups nationally and internationally
to facilitate medical innovation.
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Astrid Skreosen
Sygeplejerske, idéhaver og projektleder.

Nicola Morelli, PhD
Lektor ved Institut for Arkitektur, Design og
Medieteknologi på Aalborg Universitet. Nicola
Morelli er en af pionererne inden for service og
strategisk design, som han har beskæftiget sig
med i snart 20 år. Nicolas undervisnings- og
forskningsaktiviteter fokuserer på metodiske og
strategiske rammer for servicedesign.

Kerstin Helgegren & Catrina Sjögren
Projektledere
Enheten för kvalitetsutveckling
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Stefan Lindegaard
Foredragsholder, netværksfacilitator og strategisk rådgiver i forbindelse med innovation,
intraprenørskab og sociale medier. Stefan
Lindegaard hjælper offentlige organisationer og
private virksomheder med at se mulighederne i
åben innovation, skabe en innovationskultur og
med at identificere og udvikle de personer, der
skal drive innovationen.
Christoffer Ellingsen, MSc, E.E.
Many years experience in medical technology,
including standardisations and risk analysis. Broad
knowledge of internal processes and routines in hospitals after many years work in Rikshospitalet and
now Oslo Universitetssykehus. Good understanding
of technology transfer and business development
after 10 years as senior advisor in Medinnova.

Praktisk

information

Deltagelse i konferencen er gratis.
Dog beregnes et no-show gebyr på 300 kr.
Der er et begrænset antal pladser, hvorfor hurtig tilmelding anbefales.
Tilmelding:
Via www.kask-innovation.eu/tilmelding senest den 22. februar kl. 12.
Parkering:
Der er ingen parkeringspladser umiddelbart omkring Utzon Center.
Der henvises i stedet til Friis, Nytorv 27, 9000 Aalborg, som har 850 indendørs
parkeringspladser. Priserne starter ved kr. 10 pr. påbegyndt time. Friis parkering
har åbent døgnet rundt.
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