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Læs mere

Lastbil væltet i grøften Regionale nyheder 
En lastbil er væltet på landevejen ved Tversted.

Læs mere

Aalborg taber fremtidens arbejdskraft på gulvet Regionale nyheder 
Aalborg er godt i gang med at tabe en del af fremtidens arbejdskraft på gulvet. Det mener LO Aalbor...

Hospitalsansatte i Aalborg skal uddannes til nytænkning 

Idéklinikken på Aalborg Sygehus er gået sammen med Arkitektur & Design, Aalborg Universitet om at klæde 35 af 
hospitalets medarbejdere på til at kunne fremme udviklingen af gode idéer på deres afdelinger. 

Målet med projektet er smartere løsninger til gavn for 
produktivitet og patienttilfredshed.  
 
Med i projektet er alt fra rengøringspersonale, SoSu-assistenter 
til læger, sygeplejersker og fysioterapeuter. Over seks 
kursusgange oplæres de som "Idéguider", der med skærpet sans 
for de gode idéer skal fremme nytænkningen på Aalborg 
Sygehus.  
 
- Det er helt naturligt at tage udgangspunkt i vore 
medarbejderes erfaringer fra klinikken, når der skal udvikles nye 

og bedre løsninger, fortæller projektleder Kirstine Rasmussen. 
 
Projektet er særligt aktuelt i en tid, hvor Aalborg Sygehus, som alle øvrige danske hospitaler, oplever pres på 
økonomien og i forhold til befolkningens krav til fremtidige sundhedsydelser. 
 
Projektet, der lyder navnet MIPS (Medarbejderdreven Innovation i Pleje- og Sundhedssektoren) omfatter desuden 
et forskningsprojekt, der på sigt skal sikre, at erfaringerne fra Nordjylland også kommer andre til gode.  
 
Der er afsat to millioner kroner til projektet. Pengene kommer fra Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje for 
medarbejderdreven innovation, der støtter innovationsprojekter i den offentlige sektor. 
 

 
 

 
 

Log ind for at skrive kommentarer eller opret en profil hvis du ikke har 
en i forvejen. 
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Læs mere

Coaster grundstødt ved Nykøbing Regionale nyheder 
83 meter langt skib sidder fast i Limfjorden ud for Mors.

Læs mere

Politisk jagt på kuglestøder Regionale nyheder 
Flere partier har jagtet Joachim B. Olsen, og han har selv flirtet med flere partiet. Kuglestøderen ...

Læs mere

Et års fængsel for røveriforsøg Regionale nyheder 
To mænd blev torsdag idømt fængsel, da de i august forsøgte at røve en tankstation.

Læs mere

Tyve røg af sted med store mængder cigaretter Regionale nyheder 
Tre indbrudstyve stjal i nat cigaretter for 60.000 kroner. 

Læs mere

Spiller ramt af blodprop i hjertet under kamp Regionale nyheder 
Under en floorballkamp blev en spiller fra Brønderslev Hot Shots ramt af en blodprop.

Læs mere

Politiker stiller spørgsmål til besparelser  Regionale nyheder 
Onsdag fremlagde Statens Uddannelsesstøtte (SU) et lovforslag, som har mødt mange 
protester. Forslag...

Læs mere

Interne stridigheder skaber uroligheder i Aalborg Regionale nyheder 
Det seneste stykke tid har budt på skudepisoder, overfald og ildspåsættelser i Aalborg og 
omegn. Der...

Læs mere

Tun et særsyn i Skagen Regionale nyheder 
En fisker fra Skagen har fået tunfisk i sit bundgarn. Det er så usædvanligt, at Nordsø 
Centret har s...
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