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KASK Innovation-møde i Aalborg
Partnerinstitutionerne i KASK Innovation-samarbejdet mødes den 9. februar i Aalborg for at
gøre foreløbig status og planlægge det fortsatte samarbejde.
For at sikre et godt og tæt samarbejde mødes repræsentanter fra KASK Innovation med jævne mellemrum for at
drøfte status og følge op på iværksatte aktiviteter. Næste
møde foregår i Forskningens Hus i Aalborg, hvor parterne blandt andet skal drøfte måling af innovationsmiljøer
og formidling af innovation.

tion samt kortlægge og skabe et grundlag for at kunne
”måle” ændringer i innovationskulturen over tid. Endvidere vil en medarbejder fra Kommunikationsenheden,
Aalborg Sygehus gennemgå den kommunikationsplan,
som er udarbejdet for KASK Innovation – med henblik på
at sikre optimal formidling af projektet.

Således omfatter dagsordenen præsentationen af et
projekt, der skal afdække drivere og barrierer for innova-

Det samlede program for mødet ser sådan ud:

Program
1. Måling af innovationsmiljø. Projekt på de tre sygehuse
v. Jesper Bredmose Simonsen
2. Opfølgningsprocedurer, afrapportering til KASK-sekretariatet
v. Kirstine Rasmussen
3. Kommunikationsplan
v. Peter Friis Jeppesen
4. Kvaltitesugen, Sahlgrenska - hvordan synliggøre innovation?
v. Viktoria Stalfors/Henrik Eriksson
5. Hvordan går det med den bedste historie/digitale historier?
v. Mona Rønningsen
6. Afrapportering af workshoppen på Ullevål
v. Christoffer Ellingsen

Oslo Universitetssykehus HF
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
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Nye medarbejdere i Idéklinikken, Aalborg
Den 4. januar 2010 startede endnu to nye medarbejdere i Idéklinikken: En idéspejder og en
kommercialiseringsmedarbejder.
Brian Maack Witthoeft er uddannet Business Development Engineer fra Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning med specialisering inden for Innovation, Design og
Kreativitet. Brian skal arbejde som idéspejder og skal
således sammen med Idéklinikkens øvrige idéspejdere
spotte de gode idéer på sygehuset, hjælpe med at udvikle idéerne samt bistå med at fremme kreativiteten
hos sygehusets medarbejdere.

Valérie har stor erfaring med professionel rådgivning
inden for strategi, innovation og teknologioverførsel.
Som kommercialiseringsmedarbejder i Idéklinikken skal
Valérie samarbejde med idéhavere om de idéer, som de
indberetter til Idéklinikken - bl.a. skal hun evaluere idéernes potentiale samt identificere og søge nye partnere
for videreudvikling af idéer til produkter.

Brian har gennem sin tidligere stilling som produktudvikler og sine studier en dyb indsigt i og gode erfaringer
med projekt- og udviklingsorienteret arbejde, samt hvordan man fremmer den innovative og kreative tankegang
i organisationer.
Valérie Daussin Laurent er ansat som kommercialiseringsmedarbejder i Idéklinikken. Valérie har arbejdet
med innovation og IPR i 10 år, både som jurist og kommercialiseringsmedarbejder inden for patentering. Hun
har tidligere arbejdet i en forskerpark i Sydfrankrig og
har desuden tilbragt 1 år i Aarhus Universitets Patent- og
Kontraktenhed.
Idéklinikkens to nye medarbejdere: Brian Maack Witthoeft
og Valérie Daussin Laurent.

Idéklinikken i Aalborg lancerer idébank
På www.ideklinikken.dk er der oprettet en idébank, hvor Idéklinikken på Aalborg
Sygehus offentliggør nogle af de gode idéer, som de har modtaget.
I idébanken har Idéklinikken samlet nogle af alle de lyse
idéer, som sygehusets medarbejdere har indleveret. I
idébanken finder man idéer og produkter, som allerede
findes og fungerer på andre afdelinger, ligesom her også
er samlet forslag til forbedringer, som endnu ikke er ført
ud i livet.
Tanken bag idébanken er at dele viden og idéer blandt
medarbejdere og andre interesserede. På den måde kan
idébanken inspirere til udvikling af nye idéer eller føre til
indførsel af allerede eksisterende idéer på andre af sygehusets afdelinger.

KASK Innovation

Idébanken kan besøges på:
http://ideklinikken.dk/index.php?menu_id=27
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