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Idéklinikken (gen)opfinder (løbe)hjulet
Et løbehjul som kan monteres på gærdet af en hospitalsseng. Det er et forslag, som
Idéklinikken på Aalborg Sygehus skal forsøge at omsætte til virkelighed i samarbejde med
sygehusets portører.
Hver dag tilbagelægger portørerne mange kilometer på
sygehusets gangarealer. Det foregår oftest til fods, så et
løbehjul vil kunne spare både tid og kræfter, når turen
f.eks. går fra portørcentralen til sengestuerne.

designere. Deres opgave er så at tegne et bud på løbehjulets udformning, som imødekommer portørernes behov og ønsker og samtidig tager højde for eksempelvis
alt det andet grej, som kan sidde på en hospitalsseng.

Onsdag den 10. marts besøgte Idéklinikkens idéspejdere derfor portørerne i frokostpausen. Med sig havde
de bragt et helt almindeligt løbehjul, og opgaven var nu
sammen at finde ud af, hvad der skulle til, før det kunne
bruges på sygehuset.

Idéklinikken har allerede kontakt til en virksomhed, der
har vist stor interesse i at tage del i den sidste fase af udviklingen – nemlig at sætte løbehjulet i produktion.

Skal kunne transportere iltflaske
Idéspejder Søren Grøndahl Buch fortæller, at portørerne
havde mange gode input til løbehjulets udformning:
- Et løbehjul er jo ikke nogen ny opfindelse. Men når
portørerne ankommer til sengestuen for at køre en seng
til en anden afdeling, har de brug for en løsning, hvor
løbehjulet kan hægtes på sengen, mens den flyttes.
Ofte skal portørerne medbringe en seks kilo tung iltflaske, og det skal designet af løbehjulet også tage hensyn
til.
- Hver portør slæber i gennemsnit rundt på iltflasker tre
gange dagligt, så med 60 portører på arbejde om dagen,
bliver det til 180 tunge ture, forklarer idéspejder Susanne Winther Sørensen og
tilføjer: - Det giver derfor
god mening, hvis vi kan
komme med en løsning,
hvor iltflasken både kan
monteres på løbehjulet
og på hospitalssengen
med det samme beslag.

Ikke raketvidenskab
Det var portør Jørn Thye-Petersen, der tilbage i efteråret
satte Idéklinikken på sporet af et nyt løbehjul, da han
deltog i - og vandt - en konkurrence om gode idéer fra
medarbejderne.
Og det skorter ikke på gode idéer. Siden klinikken åbnede sidste år har idéerne strømmet ind fra alle sider.
Nogle har været meget forskningsbaserede, avancerede
løsninger, mens andre er lige så ”håndgribelige” som løbehjulet:
- For Idéklinikken er det ikke afgørende om en idé er raketvidenskab eller ej. Hvis det rigtige løbehjul kan være
med til at forbedre arbejdsgangene for portørerne, så er
det en god idé, vi bør forfølge, slutter Søren Grøndahl
Buch.

Nu skal portørernes tanker om det ideelle løbehjul viderebringes til Idéklinikkens to industrielle
Oslo Universitetssykehus HF
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital
KASK Innovation

THE EUROPEAN
UNION
The European
Regional
Development Fund

Side 1

Idéklinikken repræsenteres på
Scandinavian Medical Technology Conference
Den 26. maj 2010 åbner en ny kombineret konference og fagmesse - Scandinavian Medical
Technology Conference, i Bella Center, København. Idéklinikken på Aalborg Sygehus
deltager med en stand.
Under hovedoverskriften ”teknologiske løsninger til
mere sundhed” vil Medicoindustrien sætte fokus på de
mange muligheder, ny teknologi giver for at løse sundhedsvæsenets udfordringer. Et omfattende konferenceprogram med flere parallelspor med internationalt
anerkendte eksperter skal belyse sundhedsvæsenets
problemstillinger og fremvise mulighederne med bl.a.
e-health, mere effektiv diagnostik og de teknologiske
muligheder, der skal tænkes ind i fremtidens hospitalsbyggeri.

I tilknytning til konferencen afholdes parallelt en fagmesse med fokus på de ydelser og produkter som medicoindustrien kan tilbyde set i relation til temaet teknologiske
løsninger til bedre sundhed. Det er her, Idéklinikken vil
være repræsenteret med en stand, hvor de vil fortælle
om og vise eksempler på brugerorienteret og medarbejderdreven innovation.
Læs mere om Scandinavian Medical Technology Conference 2010 på http://www.scandmedtech.dk/

Scandinavian Medical Technology Conference 2010 har
internationalt perspektiv men et dansk fokus og henvender sig til de lægelige og administrative ledelser, politiske
beslutningstagere og opinionsdannere, samt de sundhedsprofessionelle miljøer.

Idéklinikken deltager i sygeplejesymposium
Fredag den 7. maj deltager Idéklinikken, Aalborg Sygehus, med to idéspejdere på det
6. Sygeplejesymposium for alle sygeplejersker i Region Nordjylland.
Sygeplejesymposiet afholdes hvert andet år, og der
deltager ca. 300 sygeplejersker fra både primær
sundhedssektor og regionens sygehuse.
Idéklinikken deltager med
både et mundtligt oplæg
og en poster. I oplægget vil de to idéspejdere,
Susanne Winther Sørensen og Søren Grøndahl Buch
fortælle lidt om Idéklinikkens baggrund og formål, og
ikke mindst fortælle om, hvad Idéklinikken kan tilbyde,
og hvordan man kommer i kontakt med dem.
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Ved posterpræsentationen såvel som i det mundtlige
oplæg vil der være gode muligheder for dialog med deltagerne - en mulighed som idéspejderne ser frem til at
gøre brug af.
Sygeplejesymposiet har til formål at stimulere den sygeplejefaglige udvikling, synliggøre denne og dermed
også holdninger til sygeplejen. Ligeledes er det med til
at skabe et såkaldt øverum for sygeplejerskerne til at få
præsenteret deres projekter og udviklingstiltag, hvilket
stimulerer til videre præsentation på nationalt og internationalt niveau.
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Sådan behandler Idéklinikken idéer
Idéklinikken på Aalborg Sygehus har udformet en model, der anskueliggør, hvordan de
behandler de idéer, som de modtager. På den måde kan ansatte, som indleverer en idé, få
et overblik over det forløb, som idéen skal igennem. Proceduren for idébehandlingen ser
sådan ud:

Idébehandling
Faser

Idé/opfindelse kommer ind

Modtagelse
• Vi modtager din idé/opfindelse. Det
kan være en problemstilling, en konkret
opfindelse eller et forslag til løsning af
en problemstilling, som fx kan føre til et
produkt, en service eller en proces.
• En idéspejder, en kommercialiseringsmedarbejder og en industriel designer
kobles på din idé/opfindelse.

Du
indmelder en
opfindelse eller en
løsning på en problemstilling

Du
indmelder en
problemstilling

Vurdering af
opfindelse

Vurdering af
problemstilling

Kvalificering

Planlægning af
løsning

Vurdering
• Idéklinikken laver en undersøgelse af
din idé/opfindelse; Findes der lignende
produkter, services, processer? Er der
et marked for opfindelsen? Kan den
medføre ressourcebesparelser? Kan
problemstillingen løses gennem Idéklinikken? Etc.

Kvalificering & Planlægning
• Opfindelse/løsning på problemstilling:
Idéklinikken begynder at afprøve din
opfindelse eller dit løsningsforslag og
undersøge mulige samarbejdspartnere.
• Problemstilling: Idéklinikken begynder
at planlægge, hvordan din problemstilling bedst løses.

Implementering & Beskyttelse
•
•

Idéklinikken hjælper med at få opfindelsen/løsningen implementeret eller
problemstillingen løst.
Idéklinikken hjælper med at søge eventuel beskyttelse af rettigheder (fx patent) via et professionelt patentbureau.

Implementering
eller

Beskyttelse

Kommercialisering
•
•
•

Idéklinikken hjælper med at opsøge
samarbejdspartnere og licenstager.
Idéklinikken hjælper med at forhandle
aftaler.
Idéklinikken yder støtte til etablering af
nye innovative virksomheder.
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Evt.

Kommercialisering
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Idéklinikken på charmebesøg
i Radiologisk Afdeling
Når chancen byder sig, tager Idéklinikken på besøg rundt omkring på Aalborg Sygehus – til
afdelingsmøder og lignende for at fortælle om deres mange tilbud. Det gjorde de også i
februar, hvor Radiologisk Afdeling holdt tværfagligt temamøde.
Godt 55 medarbejdere fra Radiologisk Afdeling, Aalborg
Sygehus var mødt op til et tværfagligt møde, hvor menuen stod på præsentation af Idéklinikken og det berømte
begreb: Innovation.
Idéklinikkens tre idéspejdere, Susanne, Søren og Brian
samt kommercialiseringsmedarbejder, Valérie var mødt
op for at fortælle om, hvem Idéklinikken er, hvad de kan
tilbyde og hvordan idéer og opfindelser for eksempel
kan se ud. Hertil kom en stor opfordring til at kontakte
Idéklinikken, hvis man skulle være så heldig at få en god
idé.
Workshops og dialog
Efter endt præsentation havde Idéklinikken forberedt to
workshops. Her var mulighed for at udforske eksempler
på opfindelser samt bryde hovedet med hjernevridere
- og ikke mindst få en snak med Idéklinikkens medarbejdere.
Der var god interesse for de to workshop-stationer, og
fra at være kendt blandt blot 3-4 af de fremmødte har
Idéklinikken tilsyneladende fået sit navn slået fast;
”Nu ved jeg, hvor jeg skal gå hen, hvis jeg får en god
idé!”, fortæller Lene Adamsen, som er radiograf på Radiologisk Afdeling, og fortsætter: ”Tidligere kunne man
måske have en god idé, men den strandede, fordi man
ikke lige vidste, hvor man skulle henvende sig”.
Natalia Nielsen - ligeledes radiograf på afdelingen - supplerer:
”Når man nu ved, at Idéklinikken findes, så kan det
være, at man begynder at tænke endnu mere over at få
gode idéer”.
Charmebesøget så således ud til at fungere efter hensigten, og allerede få timer efter mødet tikkede en idé fra
Radiologisk Afdeling ind via Idéklinikkens hjemmeside.

Se flere billeder på www.ideklinikken.dk
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