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MEDARBE JD ERD REVET IN N OVATION

ECHOCLIP
Idéklinikken er Region Nordjyllands innovationsenhed. Vores overordnede formål er at
medvirke til, at gode idéer inden for det
sundhedsfaglige område opsamles, konkreti-
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Echoclip er en lille plastikholder, der kan klikkes direkte på en ultralydstransducer. EchoClip‘en gør det muligt for kirurgen at optage stabile
ultralydsbilleder af kranspulsåren under og efter en bypass operation
samtidig med, at hjertet banker. Billederne bruges til sikre, at de nye
kranspulsårer fungerer korrekt.

seres, afprøves og realiseres.
POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE

Vi modtager alle former for problemstillinger,




idéer og opfindelser fra såvel kliniske som administrative medarbejdere på hospitalerne og

Øget patientsikkerhed og forbedret behandlingskvalitet.
Reduktion i antal re-operationer og dertil knyttede
meromkostninger (indlæggelsestid, behandling og pleje)



i det specialiserede område, samt fra patien-



Årligt udføres ca. 2.050 bypass operationer i Danmark,
heraf ca. 210 på Aalborg UH og på verdenplan ca.
1.000.000
Studier viser, at for ca. 9 % er reoperation nødvendig

ter, borgere og pårørende. Virksomheder med

Kliniske forsøg er under opstart og forhandling med en
norsk virksomhed igangsat.

henblik på kliniske forsøg kan henvende sig til
den Nordjyske afdeling for Én indgang for industrien. Idéklinkken indgår desuden i nationale og internationale samarbejder.
Idéklinikken er godt rustet til at tage hånd om
de gode idéer og følge dem helt til dørs. Vores

SOFTWARELØSNING TIL GFR
(nyrefunktionsundersøgelse)

medarbejdere er specialister på hvert sit felt —
lige fra idé- og projektudvikling, industrielt design til erhvervsjura og kommercialisering.
På de følgende sider har vi samlet eksempler på projekter, vi arbejder med. Indholdet er opdelt således:





MEDARBEJDERDREVET INNOVATION
FORSKNINGSBASERET INNOVATION
INTERNATIONALE PROJEKTER
VIRKSOMHEDSSAMARBEJDE
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POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE
Reducerer manuelt arbejde med min. 30 min pr.
undersøgelse og nedsætter risikoen for tastefejl
 Flere end 13.000 undersøgelser i Danmark pr. år
 Tilsvarende undersøgelser gennemføres i den øvrige
verden = endnu større potentiale
 Løsningen øger patientsikkerheden yderligere ved
elektronisk mærkning af hætteglas, sprøjter og reagensglas samt overvågning af radioaktive sporstoffer
Opfinderen har startet egen virksomhed med henblik på
kommercialisering af løsningen.


Processen for en GFR-undersøgelse er
meget tidskrævende og kompleks. Den ny
software løsning, som en medarbejder på
Nuklear-medicisk Afdeling på Aalborg UH
har udviklet, simplificerer og effektiviserer
dataindsamling, beregning og afrapportering af GFR.
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M E DAR B E J D E R D R E VE T I N NOVAT ION

ILTSUT

1 PATENT
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AKUTKASSE

1

- til medicin og udstyr

Små børn vægrer sig ofte mod iltmasken eller
de næsekatetre, der hidtil har været benyttet ved
behov for ilttilskud (efter anæstesi, ved luftvejssygdomme m.v.), med utilstrækkelig iltbehandling
og et stort tidsforbrug for plejepersonale til følge.
Med iltsutten (iltslanger og en lille næsemaske)
påmonteret barnets egen sut accepterer det lille
barn behandlingen og den ønskede effekt opnås.

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE
Øger patientsikkerheden — sikrer at alt nødvendigt
udstyr og medicin er let tilgængeligt ved flytning
mellem afsnit.
 Reducerer personalets tidsforbrug i forbindelse

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE

med indsamling af udsyr og relevant medicin

 Årligt udføres ca. 35-40.000 generelle anæstesier hos

Når en kritisk syg patient flyttes mellem to afdelinger og får brug for hurtig behandling, er der
behov for at agere øjeblikkeligt. Behovet er særligt udtalt for Akut Modtageafsnit, Aalborg UH,
som meget ofte må flytte kritisk syge patienter
til andre afsnit.

0 – 4 årige børn i DK

 Sikkerhed for tilstrækkelig ilttilførsel
 Hyppigheden af iltmangeltilfælde reduceres
 Reducerer tidsforbrug for plejepersonale

Iltsutten er overdraget til en erfaren iværksætter, der har
etableret virksomheden Iltsut ApS

TRYGHEDSSKABENDE
PATIENTSTUE






POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE
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Projektet udspringer af en problemstilling, der
blev afdækket i forbindelse med et større projekt
”Flytning af kritisk syge patienter”, der startede som
et indsatsområde under innovation i Aalborg UHs
handleplan.

Et liftsystem – udviklet af Idéklinikken
og Nordland, en lokal virksomhed, til
rengøring af hospitalssenge lokalt på
sengestuen.

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE
Mere samarbejdsvillige patienter
Reduceret brug af beroligende og smertestillende
medicin
Øget patientsikkerhed
Kortere behandlingstid
Mere ro og overskud til behandlingen
Færre forstyrrelser af personalet og øget arbejdsglæde

miljø, hygiejne m.m.

SENGELØFTER

Realisering af et koncept for fremtidens
tryghedsskabende patientstue i form af
en full scale-prototype i Akutmodtagelsen, Aalborg UH med henblik på proof
of concept.




 Positiv indflydelse på andre aspekter som arbejds-

Reducerer personaleressourcer ≈ 6-7 årsværk
Reducerer belastning på elevatorkapacitet med ca. 20%
Reducerer risiko for smittespredning pga. transport
med urene senge

Dermed forbliver urene senge på stedet,
man undgår transport til central sengevask og retur ved brug af medarbejderressourcer, samt reducerer belastning på
elevatorkapacitet.
På Aalborg UH er der ca. 100.000 sengetransporter pr. år, der beslaglægger ca.
20% af elevatorkapaciteten.
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POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE





Øge antallet af individer, som deltager i screeningsprogram
Øge antallet af tidligt diagnosticerede CRC patienter
Reducere omkostninger til screeningsprogram væsentligt
Reducere negative virkninger/hændelser ved nuværende
screeningsprogram

Et forskerteam ved Aalborg UH har udviklet
en metode til at diagnosticere og/eller forudsige CRC ved hjælp af en blodprøve. Blandt
patienter henvist til koloskopi på mistanke om
CRC, kan metoden identificere de patienter,
som faktisk har kræftforandringer. Metoden
kan anvendes på alle typer patienter og kan
erstatte/supplere nuværende diagnostiske
metoder.

en
sor
Tubernositas Naviculare
Naviculare drop

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE
I modsætning til nuværende måle
metoder (visuel inspektion og vurdering af patients fodstilling ved gang
i ambulatorium) kan stræksensoren
måle patientens fodbevægelser iført
egne sko, dvs. „real life”.

Bedre diagnostik af fodrelaterede belastningsskader og
smertetilstande i kroppen.
Lidelser i bevægeapparatet udgør ca. 10% af de samlede
udgifter til behandling. 15-20% af befolkningen lider af
hyperpronation; denne gruppe har 2-4 gange større risiko for
overbelastningsskader.
En Canadisk virksomhed har købt rettighederne til opfindelsen
med henblik på kommercialisering.
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POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE



Modellens styrke ligger i, at den tilpasser
sig data fra den enkelte patient, og tager
højde for patientens sensitivitet over for
ændringer i dosis af AK-medicin.

Mediale Malleol

- ny risikomarkør for livsstilsrelaterede sygdomme

- til blodfortyndende
behandling
En avanceret matematisk model, der
kan optimere behandlingen med blodfortyndende medicin (AK-behandling),
så patienters risiko for blodpropper eller
blødninger minimeres.

En teknologi, der meget præcist og
simpelt måler fodens stilling, bevægelse og stræk, og som muliggør en
hurtigere og mere korrekt diagnostik
af smertetilstande i bevægeapparatet
(knæ, hofter og ryg) pga. overbelastning relateret til fejlstilling af foden.

CD36

PRÆDIKTIV MODEL

1

1 PATENT

hs

- for tyk- og endetarmskræft (CRC)

STRÆKSENSOR

etc

BIOMARKØR

F ORSKN IN GSBASERET IN N OVATION

Str

F O RS K N I N G S B A S E R E T I NNOVAT ION





Højere kvalitet i AK-behandling
Højere grad af inddragelse af patienter og evt. pårørende i behandlingen
Reduktion i antal blødnings- og blodprop tilfælde hos
patienter i AK-behandling med INR-værdier udenfor
terapeutisk niveau
Færre konsultationer hos praktiserende læge, samt
færre blodprøver og analyser af INR-værdi

En spinout virksomhed, CoaCare, er etableret.
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POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE
Tidlig identifikation af personer med forhøjet risiko for
udvikling af type 2 diabetes og/eller åreforkalkning og
hjerte-kar sygdomme øger mulighederne væsentligt for
iværksættelse af forebyggende indsatser.
Udvikling af forbedret analysemetode og efterfølgende
test kit foregår i samarbejde med en virksomhed fra
Nordirland.

En forsker ved Aalborg UH har identificeret
solubel CD36 — en hidtil ukendt form af
CD36 proteinet, der nemt kan måles i en
blodprøve. Resultater fra en række forsknings
projekter indikerer, at solubel CD36 har
potentiale som risikomarkør for udvikling af
livsstilsrelaterede sygdomme som type 2 diabetes, åreforkalkning og hjertekarsygdomme.
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F O RS K N I N G S B A S E R E T I NNOVAT ION

ARTROSEMAP

BIC

ArtroseMap er Danmarks første tværfaglige
og tværorganisatoriske netværk indenfor ledsmerter. Her smales nordjyske kompetencer
for at identificere og løse de største udfordringer indenfor området. Et område der er
økonomisk omkostningstungt for samfundet,
kun overgået af psykiske sygdomme.

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE




Økonomisk besparelse på området ved f.eks. bedre
behandlinger og færre sygedage
Kvalitetsforbedring af behandlinger
Bedre patientoplevelser ved at se på f.eks. patientens
vej gennem forskellige faggrupper og organisationer

BILLEDDIAGNOSTISK
FORSKNINGSCENTER
Ved at analysere hospitalets scannings
kapacitet har det været muligt at identificere hvorledes mængden af billeddiagnostisk forskning kan øges.
Dette skaber grundlaget for et billeddiagnostisk forskningscenter, der gør at
antallet af både publikationer og forskerstillinger øges indenfor området.

IN TERN ATION ALE PRO JEK TER

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE





Kvaliteten af patientbehandlingen øges
Forskningsområdet styrkes og antallet af publikationer
stiger
Virksomheder tiltrækkes da forskningscenteret leverer
analyser til disse
Potentialet for offentlig og privat samarbejde øges
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BiC er et pilotprojekt der har til
formål at udvikle en screeningsmetode til forskningsinstitutioner, som
er med til at vurdere modningsniveau
og forventninger fra industrien, samt
definerer vejen fra idé til markedet
— udelukkende indenfor det kraftigt
voksende område, biomarkører.
BiC er et Interreg Baltic Sea projekt
med et budget på 2,4 mio. Euro og
med deltagelse af 11 internationale
partnere.

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE




Forkorte tiden fra forskning til marked for idéer og
projekter indenfor biomarkører
Nedsætte udviklingsomkostninger for virksomheder
Tiltrække kompetencer og virksomheder til forskningsmiljøet

PROVAHEALTH
Gennem projektet analyseres partnernes testlaboratorier for at identificere „best practice”, der herefter
kan implementeres på tværs af landene. Herved sikres bedre adgang
for virksomheder til testfaciliteter
og kompetencer, når produkter skal
udvikles og verificeres.

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE




ProVaHealth er et Interreg Baltic
Sea projekt med et budget på 2,4
mio. Euro og med deltagelse af 15
internationale partnere.
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Et samlet testmiljø på tværs af lande, der kan identificere det bedste test site og de rette kompetencer
Forkorte testfasen af produktudviklingen med reducerede omkostninger til følge
Tiltrække kompetencer og virksomheder til forskningsmiljøerne

I NT E R N ATI O N A L E P RO JE K T E R

ICVANS

VIRK SOMHED SSAMARBE JD E

Ideklinikken tilstræber en tidlig inddragelse af eksterne partnere, da et godt samarbejde med erhvervslivet er essentielt
for en succesfuld udvikling og kommercialisering af innovative løsninger, der kommer patienter og medarbejdere i
sundhedsvæsnet til gavn.

Projektet undersøger mulighederne for
at optimere innovationsprocessen for
hurtigere at få kommercielle idéer på
markedet. Dette vil først og fremmest
være til gavn for patienterne, men i høj
grad også for virksomheder.
ICVANS er et Interreg North Sea projekt
prækvalificeret til indsendelse af endelig
ansøgning i foråret 2018. ICVANS har et
budget på 2,1 mio. Euro og 6 internationale partnere deltager i projektet.

Efter 9 års erfaring med virksomhedssamarbejde kan Idéklinikken udpege de to væsentligste forudsætninger til sikring af effektiv innovation:

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE




 DEDIKEREDE MIDLER til udvikling af innovative idéer:
Fremstilling af prototyper, at teste og verificere deres potentiale. En nødvendighed før erhvervslivet involverer sig
og vil bidrage med ressourcer.

Optimeret innovationsproces med kortere vej fra idé til
marked
Mulighed for at udvikle og implementere flere idéer og
projekter
Flere løsninger til patienterne på samme tid

NOTEB
Gennem et samarbejde med nordiske lande
er målet at øge antallet af virksomheder, der
anvender hospitalernes testfaciliteter. Desuden ønskes der at optimere testprocessen
og derved nedsætte de tilknyttede omkostninger, samt at dele viden indenfor området.
Projektet er initieret gennem Nordic Innovation.

POTENTIALE / VÆRDISKABEL SE




Udvikle en nordisk infrastruktur til samarbejde mellem
testfaciliteter
Oparbejde fælles kliniske og administrative procedurer
Gøre det nemmere for virksomheder at få afprøvet CEmærket udstyr i nordiske lande
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 STRATEGISK FOKUS på og øremærkede midler til innovation, der sikrer at innovationsprocessen ikke placeres i
driftsorganisationen. Herved flyttes fokus fra drift, og en
kort økonomisk tidshorisont, til innovation, hvor en mere
langsigtet investerings- og risikovillighed er nødvendig for
at nå det ønskede resultat: Et øget og mere effektivt virksomhedssamarbejde med bedre og flere kommercielle
produkter på markedet.

Begge forudsætninger er essentielle med henblik på at nedsætte tiden fra idé til kommercielt produkt væsentligt —
hvilket i høj grad efterspørges af erhvervslivet i forbindelse
med samarbejde med offentlige virksomheder.
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De væsentligste
forudsætninger til
sikring af effektiv
innovation ...

