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DRONNINGLUND: Kim Sjø gren ta ger eks tra or di nært sin 
back ing grup pe, The Little Mermaid Orchestra med til 
søn da gens ju le kon cert i Dron ning lund Slots kir ke.

Or ke ste ret be står af unge, lo ven de kvin de li ge mu si ke re 
fra Det Jys ke Musikkonservatorium, Det Kon ge li ge Ka pel 
samt fra Ra dio sym fo ni or kest ret. 

Som op varm ning op træ der det lokale kor Side by Side.
Bil let ter sæl ges ved ind gan gen.

Havfruerspillermed

VENDSYSSEL: Frem over vil 
Sy ge hus Vend sys sel an
stren ge sig for at give pa
tien ter ne bed re in for ma
tion, når de sid der og ven
ter. Det er nem lig et om rå
de, hvor sy ge hu set ikke 
kla rer sig så godt i den 
lands dæk ken de un der sø
gel se af pa ti ent op le vel ser.

Men el lers er pa tien ter ne 
gen nem gå en de me get til
fred se med sine op le vel ser 
på Sy ge hus Vend sys sel, 
som på års plan ta ger imod 
130.000 am bu lan te pa
tien ter og har 24. ind lag te. 
De to grup per har væ ret 
delt op i un der sø gel sen. 
1396 am bu lan te pa tien ter 
har sva ret og 683 ind lag te.

 Over ord net set er vi 
stol te af vo res re sul ta ter i 
un der sø gel sen, si ger chef
læ ge Micha el And re as sen, 
Sy ge hus Vend sys sel.

For de am bu lan te pa tien
ters ved kom men de sco rer 
sy ge hu set me get højt. 96 
pct. af de ad spurg te pa

tien ter var til fred se med 
un der sø gel sen/be hand lin
gen i am bu la to ri et. 93 pct. 
har følt sig med ind dra get i 
for lø bet. 91 pct. sva rer, at 
de ikke har op le vet fejl.

Blandt de ind lag te pa
tien ter op le ver 86 pct. af 
de ad spurg te, at der ikke er 
sket fejl un der ind læg gel
sen. 88 pct. op le ver, at sy
ge hu sets an sat te er gode til 
at plan læg ge et godt for løb 
uden unø dig ven te tid. Her 
er re gio nens gen nem snit 
på 84 pct.

Micha el And re as sen si
ger, at sy ge hu set er glad for 
at have pa ti ent un der sø gel
sen som red skab.

 Den kan være med til at 
vise os kon kret, hvor det 
kna ger i for hold til dår li ge 
pa ti ent op le vel ser. Her har 
vi mu lig hed for at føl ge op 
og for bed re for hold, så pa
tien ter ne får den mest op
ti ma le be hand ling, si ger 
chef læ gen.� jb

Stortilfredshed
påsygehus

AfJaneBünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

VENDSYSSEL: Ma rit Ben the 
Nor heim åb ne de i går den 
før ste af en ræk ke ud stil lin
ger om sine sej len de skulp
tur el le in stal la tion Life
Boats. Den kan nu ses på 
Nordjyske på Fre de riks
havns vej.

Det er sup port grup pen 
bag pro jek tet, som har 
sendt ud stil lin gen af sted 
mod in sti tu tio ner og virk
som he der i Hjør ring og 
Fre de riks havn Kommune. 
I grup pen sid der kul tur
kon su lent Claus Sven strup 
fra Re gion Nord jyl land, 
Tho mas Øs ter gaard, som 
er fri tids og kul tur chef i 
Fre de riks havn Kommune 
og Steen Poulsen, som er 
kul tur kon su lent i Hjør ring 
Kommune. 

Sidst nævn te holdt en lil
le tale og hen vis te til kul
tur mi nis ter Ca ri na Chri
sten sens ud mel ding om, at 
alle i hø je re grad skal kun
ne møde kuns ten i hver da
gen.

 Det er net op det, der 
sker med LifeBoats. Nu 

sen des ud stil lin gen på tur
né og snart kan bå de ne 
kom me sej len de via det 
euro pæ is ke ka nal lige ind i 
folks hver dag, lød det fra 
Steen Poulsen.

LifeBoats be står af tre 
kvin de skulp tu rer, som skal 
ud fø res i be ton. I øje blik ket 
er en skibs in ge ni ør ved at 
lave de tek nis ke be reg nin
ger, som ven tes at lig ge 
klar in den jul.

Der ef ter skal der fin des 
mid ler til at byg ge ski be ne, 
som ven tes at kun ne sø sæt
tes i som me ren 2012 el ler 
2013.

Man kan læse om pro jek
tet på hjem me si den www.
lifeboats.com. Den blev 
åb net i går.

Life-Boatssendt
påturné

MaRItBENthENorheimhar
nusendtenlilleudstillingom
Life-Boatspåudstilling.
 Foto:BentBach

LEOMIkkELSENkanfortsætte
påbroeniFiskeriLAGNordefter
atderlangtomlængeerkom-
metenklarmeldingfraFødeva-
reErhvervommidlerogsåi
2010. Arkivfoto

AfHanneAlbæk
hanne.albaek@nordjyske.dk

SkaGEN: Frem stil ling af chips 
og snacks på ba sis af fis ke af
fald og tang er et af de pro
jek ter, som Fis ke ri LAG Nord 
i den ne uge har støt tet med 
297.000 kr.

Bag pro jek tet står Jes per 
Pe der sen, "Di van", i Strand
by og tid li ge re med in de ha
ver af "Sma gen af Læsø".

Han sam men lig ner fis ke
skind og an det af skær med 
kar tof fel skræl ler, og som 
han i et sam ar bej de med 
Strand bygour met kok ken 
Ton ni Kris ten sen, er ved at 
ud vik le en pro duk tion af.

 Ved at be hand le rå va rer
ne på en be stemt måde, bi
be hol des næ rings stof fer ne, 
og vi sat ser på en pro duk tion 
til ca te ring og de tail, for tæl
ler Jes per Pe der sen.

Skagen Bå de laug får 
270.000 kr. i støt te til en vel
færds byg ning, mens Lønst
rup Fiskeriforening får 
229.000 kr. til en fiskerbro 
og slæ be sted. Den selv ej en
de in sti tu tion bag be va rel se 
af snur re vods kut ter Johs. 
Heilsen, Hirts hals, får 
111.000 kr. .

En de lig er der gi vet 
183.000 kr. til fis ke skip per 
Tage Munk Jen sen, Vorupø

re, til om læg ning af kut ter 
fra kyst fis ke ri til sej lads med 
lyst sej le re, samt 50.000 kr. 
til lyst fis ker for en in gen i Klit
møl ler til re no ve ring af ren
serum.

Sidst men ikke mindst det 
ube tin get stør ste til sagn på 
en mil li on kr. til Sund by 
Hav ne for en ing på Mors til et 
ud vi del ses pro jekt på hav
nen, der bl.a. skal give plads 
til hus bå de. 

Snacks af fis ke af ald


