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Innovation på tværs
Hvad sker der, når mennesker med forskellig uddannelsesmæs-

Eleverne blev klædt på til at tænke innovativt, hvilket blev afspej-

sig baggrund og viden mødes?

let i de mange gode ideer, der blev fremlagt, som afslutning på

Ifølge Keld Skovsgaard, vicedirektør for Tech College, skabes der

dagen. Eleverne var forbavsede over, hvor gode ideer de sammen

et stærk vidensfelt med grobund for gode ideer og værdifulde

kunne skabe, og der var interesse blandt nogle af grupperne for

samarbejdskonstellationer.

at arbejde videre med deres ide i samarbejde med deres nye bekendtskaber.

Den 16. januar blev der afholdt pilotforsøg i projekt X-faktor.

Der afholdes endnu et pilotforsøg i marts, hvor en pæda-

Denne dag mødtes en SOSU-assistent-klasse fra SOSU Nord med

gogisk-assistent-klasse fra SOSU Nord deltager. Det store

elever fra Media og Technology fra Tech College i Aalborg.

X-faktor-show afholdes den 2. og 3. maj 2013, hvor vi sam-

Rene Holm Andersen, underviser på SOSU Nord, stod for under-

ler 120 elever fra de to uddannelsesinstitutioner. Skulle der

visningen af den kreative platform. Overskriften for dagen var:

være nogle klasser, som gerne vil deltage, så giv besked til Fu-

Hvordan løser vi problemet med de manglende hænder?

ture Lab koordinator Sara Hedegaard på sash@sosunord.dk.

Sådan ser det ud, når elever fra Tech College bliver
sat sammen med assistent-elever fra SOSU Nord for
at samarbejde og tænke innovativt.

Nye teknologier i Future Lab

Future Lab får nye teknologier. Levo Kørestolen med ståfunktion, Push Video Medicin Dispenser og de nye snoezelrum, som vi får både i
Aalborg og Hjørring. Kom forbi Future Lab og oplev dem - og læs mere her: www.sosunord.dk/futurelab/teknologier/
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Temadag om velfærds- og sundhedsteknologi
Ikke mindre end 77 deltog i mødet op til 4’s KIT arrangementet
”Temadag om velfærds- og sundhedsteknologi”. Dagen bød på
oplæg fra bl.a. Jakob Iversen, seniorkonsulent fra teknologisk institut, center for robotteknologi. Der blev fremvist spændende
teknologier som sælen Paro, en helt ny spiserobot samt en robotarm. Hele salen reagerede, da sælen blev tændt og charmerede
med sine små lyde og hovedbevægelser. Paro reagerer på stemmer og særligt Jakob Iversens stemme.
Jens Kjærum, adm. direktør i Dictus, holdt oplæg om talegenkendelse i omsorgssektoren, og han demonstrerede hvordan et
talegenkendelsessystem fungerer i praksis. Talegenkendelse er
en oplagt mulighed, når der skal dokumenteres i plejesektoren.
Særligt for mennesker, der er ordblinde, har det været med til at
øge kvaliteten af dokumentationen, men også personens tillid til
sig selv i forbindelse med dokumentationsarbejdet. Dagen blev
afsluttet med workshops i Future Lab.

Future Lab på vej til Hjørring
Implementeringen af Future Lab i Hjørring er godt i gang. Inden længe vil skilte, velfærdsteknologiske produkter, infoskærm, stander mm.
være med til at gøre Future Lab i Hjørring synlig. Visualisering og lettere adgang til, at få den velfærdsteknologiske verden i hænderne, vil
være et af kerneområderne i den interne implementering i Hjørring. Bevægelsessalen bliver inddraget til Future Lab. Lokalet gør krav på
tømrer og malerarbejde, som er godt i gang. Ideen er, at rummet skal indrettes med to Snoezel rum, hvilket forventes at være klar til brug
i starten af april. Resten af bevægelsesrummet bliver base for Future Lab.
Læs mere her: www.sosunord.dk/futurelab/nyhedsbreve/februar-2013/future-lab-til-hjoerring/
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Mød de tre nye Future Lab-koordinatorer
1. november blev Sara Hedegaard ansat som koordinator for Future Lab. Lene Moselund og Anette Juhl blev ansat som medkoordinatorer pr. 1. januar 2013. Læs endnu mere om de tre koordinatorer her: www.sosunord.dk/futurelab/medarbejdere/

Sara Hedegaard
Mit navn er Sara, og jeg bor i Aabybro sammen med min mand og to børn på henholdsvis 3 år og
4 år. Jeg er uddannet ergoterapeut og har arbejdet med rehabilitering i 7 år, på Hjørring Sygehus
og Skagen gigt- og rygcenter. Jeg har sideløbende taget en kandidatuddannelse i klinisk videnskab
og teknologi.
Kontaktinfo: 31 64 74 56 - sash@sosunord.dk

Lene Moselund
Mit navn er Lene, og jeg bor i Tårs ved Hjørring. Jeg er 40 år gammel, gift og mor til 3. Jeg er pr. 1.
januar ansat i en 0,3 stilling som med-koordinator ved Future Lab. I de sidste 3 ½ år har jeg været
ansat ved SOSU Nord og fungeret som underviser på grundforløbet i Frederikshavn. Som nyansat
med-koordinator skal jeg udvikle og implementerer Future Lab på SOSU Vendsyssel. Jeg har en
professions bachelor som sygeplejerske og jeg er uddannet SSH, SSA og førstehjælpsinstruktør.
Derudover har jeg en sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling.
Kontaktinfo: 31 64 74 07 - lemo@sosunord.dk

Anette Juhl
Mit navn er Anette, og jeg bor i Frejlev sammen med min mand og vores datter. Min søn er bosiddende i København. Jeg er ansat som underviser på PAU og underviser i psykologi, pædagogik og
kultur/aktivitetsfag. Jeg har været ansat siden sommeren 2010 på SOSU Nord, Østre Allé.
Jeg er uddannet socialpædagog fra Odinsgade Aalborg, har været indenfor mange af de pædagogiske områder. Har siden taget PD i psykologi, Marte Meo og andre relevante kurser i forhold til
arbejdet som pædagog og lærer. Der ud over har jeg en PD i forandringsledelse/innovation.
Kontaktinfo: 31 64 73 69 - anju@sosunord.dk
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