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1 Resumé  

Baggrund og formål 

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed har indgået en samarbejdsaftale, der fokuserer på 

samarbejde og udvikling inden for faglig kvalitet og relevans, velfærdsteknologi, udvikling af det nære sund-

hedsvæsen samt forskning, udvikling og innovation. På det velfærdsteknologiske område er intentionen et 

øget samarbejde mellem undervisere og kliniske vejledere, samt at højne kvaliteten af de studerendes læring 

og kompetencer på det velfærdsteknologiske område. I forbindelse med dette samarbejde blev der på en 

workshop i juni 2017 født en idé om at arbejde med temaet ”Den velfærdsteknologiske legeplads” i et tvær-

professionelt samarbejde. Ideens kerne er, at sikre at studerende, underviser og kliniske vejledere har opda-

teret viden om og (om muligt) sikres adgang til konkret at arbejde med den omfattende vifte af velfærdstekno-

logiske hjælpemidler, der er udviklet til sundhedspraksis.   

 

Da der i forhold til ovennævnte område bl.a. ikke var et tilgængeligt overblik over, hvilke muligheder der er på 

uddannelserne i VIA Sundhed og blandt kliniske vejledere i Sundhed & Omsorg for at arbejde med det vel-

færdsteknologiske område og hvordan disse muligheder anvendes, træffer styregruppen for samarbejdsafta-

len beslutning om at gennemføre en afdækning af området i de to organisationer.  

 

Ramme for afdækningsarbejdet  

I afdækningsarbejdet er der fokus på de tre professionsuddannelser på VIA Sundhed, hvorom der er indgået 

faste aftaler om praktikforløb i Sundhed & Omsorg; uddannelse til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejer-

ske. Der indsamles faktuel relevant viden samt kvalitative data dels gennem interview med 15 informanter i de 

to organisationer og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse for ledere og kliniske vejledere i Sundhed & 

Omsorg. Data er indsamlet medio 2018, og tegner således et billede af arbejdet med det velfærdsteknologiske 

område på indsamlingstidspunktet. Afdækningsrapporten favner således ikke den efterfølgende udvikling i de 

to organisationer på området.  

 

Indledningsvis i afdækningen søges at indkredse en definition af ”velfærdsteknologi”. Denne søgen fører dog 

frem til at begrebet ”velfærdsteknologi” må siges at være kontekstafhængigt, da begrebet har forskellige defi-

nitioner afhængigt af den sammenhæng, som det defineres i.  

 

Organisering af det velfærdsteknologiske område i Sundhed & Omsorg 

I afdækningen beskrives herefter hvordan det velfærdsteknologiske arbejde er organiseret i Sundhed & Om-

sorg, hvor Center for Frihedsteknologi er omdrejningspunktet i arbejdet. Centrets formål er, gennem velfærds-

teknologi, at gøre borgerne mere selvhjulpne, forbedre arbejdsmiljøet og fremme effektivitet og økonomi. Fra 

centeret ledes arbejdet med Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, CareWare, DokkX, AppsCafé m.m. 

Fokus i centret er således at teste og implementere velfærdsteknologi, således at velfærdsteknologien med-

virker til bedre rehabilitering og trivsel for borgerne. I praksis foregår test af velfærdsteknologiske løsninger 

bl.a. på Vikærgården, som er Sundhed & Omsorgs Akut- og Rehabiliteringsenhed. Her arbejdes dels med 

afprøvninger af installerede teknologier og projekter med nye teknologier. Udfordringen på Vikærgården er 

imidlertid, at de patienter, der udskrives fra sygehuset, på grund af hurtigere udskrivelser er meget svækkede 

og syge. Det betyder, at mange af disse borgere er for dårlige til at kunne profitere af en velfærdsteknologisk 

indsats.  

 

Det seneste skud på stammen i organiseringen af det velfærdsteknologiske arbejde i Sundhed & Omsorg er 

Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Formålet med dette center er at kvalitetssikre den obligatoriske 

ergonomiundervisning samt at øge fokus på oplæring i velfærdsteknologiske hjælpemidler og hermed under-

støtte implementeringen heraf. Målgruppen for centret er medarbejdere, borgere, pårørende og eksterne inte-

ressenter.      

 

Velfærdsteknologiske hjælpemidler og implementering i Sundhed & Omsorg 

For at skabe et overblik over hvilke typer af velfærdsteknologiske hjælpemidler, der anvendes i sundhedsen-

heder, i hjemmeplejen, på plejehjem og på specialenheder som Vikærgården, indsamles data herom. Viften 

af velfærdsteknologiske hjælpemidler i Sundhed & Omsorg er omfattende. Dette afspejler, at Sundhed & Om-
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sorg har været og er pionerer på det velfærdsteknologiske område og fokuserer på, at implementere velfærds-

teknologi. Afhængigt af teknologien sker implementeringen på forskellig vis; I nye plejehjem projekteres med 

en basispakke af teknologier i hver bolig. I hjemmeplejeregi screenes borgerne i forhold til om de eksempelvis 

kan anvende skylle-tørre toiletter eller støttestrømpepåtager. Der er dermed ikke én model for, hvordan en 

teknologi implementeres i Sundhed & Omsorg.  

 

Gennem arbejdet med implementering af eksempelvis loftslifte, viser erfaringer, at installation af en teknologi 

ikke er lig med, at den er implementeret. Et eksempel herpå er i plejehjem, hvor loftslifte er installerede, såle-

des at én medarbejder – i stedet for to – kan varetage en nænsom forflytning af en borger. Efter den første 

undervisningsrunde i brug af loftslifte, viste målinger, at 60% af forflytningerne blev udført af en enkelt medar-

bejder. Men året efter, hvor samme måling blev gennemført, var dette antal faldet til 34 %. Dette fald menes 

at have relation til, at medarbejderne ikke i første runde havde lært at screene hvilke borgere, der kunne 

enkeltmands-forflyttes. Undervisning i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi tager nu højde 

herfor. Ligeledes arbejdes der på, at undervisning i brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler flettes sammen 

med den lovpligtige ergonomiundervisning til afløsere og nyansatte. Samtidigt skeles der til Arbejdstilsynets 

vejledning i forhold til velfærdsteknologi, der foreskriver, at medarbejdere ikke skal undervises i et hjælpemid-

del - men i det konkrete hjælpemiddel, som medarbejderen skal anvende i sin daglige funktion. I forlængelse 

heraf arbejdes der i Sundhed & Omsorg med et muligt initiativ, hvor den enkelte medarbejder certificeres til at 

anvende en specifik velfærdsteknologi.     

 

I enhver sammenhæng, hvor en borger har behov for - eller ønsker om - at anvende et velfærdsteknologisk 

hjælpemiddel, skal der ske en visitation. I denne visitation vurderes borgerens behov i forhold til kommunens 

pligt til at hjælpe borgeren sammenholdt med, om hjælpemidlet findes i Sundhed & Omsorgs hjælpemiddel-

portefølje. Her understøtter DokkX kommunens vision om at oplyse borgerne om forskellige velfærdsteknolo-

gier, ved fremvisning af de nyeste teknologier. Nogle hjælpemidler kan bevilges af kommunen, såfremt borge-

ren er berettiget hertil og anden teknologi, som borgerne ikke kan visiteres til, kan borgeren evt. selv købe.  

 

Undervisning i velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg 

I Sundhed & Omsorg er der til dato indsamlet en del erfaringer i forhold til gennemførelse af undervisning i 

brug af velfærdsteknologi. Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at den enkelte medarbejder, der bliver introdu-

ceret til teknikken, selv prøver at bruge teknologien, og har viden om hvor, og hvordan teknologien kan an-

skaffes. For implementering af nogle teknologier kræver det ligeledes, at der sker en aflæring af kendte ar-

bejdsgange og tillæring af en ny måde at arbejde på. Dette er f.eks. tilfældet for implementeringen af Carendo-

badestolen; Her er det vigtigt at medarbejderne lærer den korrekte brug af badestolen, så fordelene ved at 

bruge stolen bliver tydelige for borgeren og medarbejderen. Hvis ikke det bliver tilfældet, kan denne teknolo-

giske løsning ende som en dyr og ubrugt investering.  

 

Men hvordan oplever medarbejderne at skulle tilegne sig viden om en vifte af teknologier?  Udfordringen synes 

her at være, at medarbejderne oplever, at ”alle skal vide alt”; den enkelte faggruppe undervises i faglighed, 

som ikke findes relevant for gruppens fagområde, men som faggruppen skal kunne rumme. Den enkelte med-

arbejder oplever således ikke at have tiden til f.eks. at sætte sig ind i brugen af en teknologi og blive god til 

det. Resultatet kan føre til at et hjælpemiddel ikke anvendes optimalt, da ingen har viden herom eller tid til at 

sætte sig ind i det. Fra medarbejdere foreslås det derfor, at man ved behov for hjælp til at anvende et vel-

færdsteknologisk hjælpemiddel, kan ringe efter en ressourceperson på området, således at der straks for bor-

geren sikres den optimale brug af hjælpemidlet. Et eksempel på dette behov er følgende; en medarbejder 

bestiller en trykaflastende madras til en nyligt udskreven borger sengeliggende borger. Madrassen leveres, 

men ingen kolleger ved hvordan den bruges. Resultater er, at borgeren i en uge ligger på en flad madras, og 

derfor bliver tryksårstruet.  

 

Udgangspunktet for arbejdet i Center for Frihedsteknologi er, at teknologien har et væsentligt potentiale på 

velfærdsområdet, idet de teknologiske løsninger fortsat vil udvikle sig. Et udviklingspotentiale kan være at 

indsamle informationer til brug i en optimeret rehabilitering og pleje. Men teknologiens nytteværdi - f.eks. hvor 

borgere overvåges ved brug af teknologi – kan være vanskelig at udfolde, da etiske og juridiske aspekter 

skaber udfordringer.  
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Lederes perspektiv på velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg  

I alt har 55 ledere fra alle områder i Sundhed & Omsorg gennem et digitalt spørgeskema svaret på spørgsmål 

af relevans for velfærdsteknologiområdet. Svarprocenten er 44. Eksempelvis spørges lederne til deres vurde-

ring af medarbejderes og egne kompetencer på det velfærdsteknologiske område; Halvdelen finder, at med-

arbejderne har de nødvendige kompetencer, 40% finder ikke, at medarbejderne har de nødvendige kompe-

tencer så som detailkundskab, motivation, kendskab til at hjælpemidlet findes og dets potentiale. Fyrre procent 

af lederne vurderer, at de ikke selv har de nødvendige kompetencer på velfærdsteknologiområdet. Hver tredje 

leder oplever ikke at være tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. Denne gruppe ledere efterlyser f.eks.  

 

 bedre understøttelse til at vurdere den velfærdsteknologi som udbydere/producenter præsenterer 

 behov for støtte til overblik og videndeling 

 viden om, hvordan man som leder i hjemmeplejen kan hjælpe og aflaste sit personale målrettet svarende 

til de muligheder, der er på plejehjemmene 

 brug for tydeligere plan for implementering af velfærdteknologi  

 brug for strategiske kompetencer i forhold til at prioritere velfærdsteknologi 

 tydeligere ramme for det økonomiske råderum. 

 

På spørgsmålet om ledernes oplevelse af, om der er en klar implementeringsstrategi, svarer 27% ”nej” og 

37% ”ved ikke”. Hvis der er en implementeringsstrategi for velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, har ca. 

halvdelen af respondenterne ikke kendskab hertil. En leder beskriver, at ”det opleves som om, der ikke tages 

højde for alle delelementer i en implementeringsfase. F.eks. aftaler om vedligeholdelse eller gennemtænkt 

plan for undervisning af personale”.  

 

I forlængelse heraf kommer lederne i deres besvarelser med nedenstående bud på, hvad de kunne ønske 

sig anderledes i forhold til information om Sundhed & Omsorgs arbejde med velfærdsteknologi:  

 

 den rigtige information til de rigtige målgrupper 

 større kendskab til, viden om og invitation til at se, hvad Sundhed & Omsorg har af velfærdstekno-

logi, og hvad borgerne kan tilbydes 

 et kort og præcist nyhedsbrev hver tredje måned med en status på hvilke muligheder, der findes og 

eksempler på hvad og hvor det er brugt med succes. Formålet er at guide ledere og medarbejdere 

ind i den velfærdsteknologiske verden 

 et Sundhed & Omsorg-katalog over velfærdsteknologiske løsninger delt op efter ”forankret”, ”under 

implementering” og ”under afprøvning” 

 Formidling af gode video-historier ud fra kvalitetsbegrebets tre ben: borger- medarbejder- og organi-

satorisk perspektiv 

 Formidling til borgere om ”at vi lever i en tidsalder, hvor vi skal have hjælp fra teknologien, således at 
borgere og deres pårørende ikke føler, at vi ikke vil være i hjemmet, men gerne vil hjælpe og skåne 
medarbejderne i forhold til deres arbejdsmiljø”. 

 

Data peger således på, at der i kommunikationsarbejdet omkring velfærdsteknologi med fordel f.eks. kan ar-

bejdes med større gennemsigtighed og overblik på det velfærdsteknologiske felt. Ligeledes peges på at ar-

bejde med en tydelig strategi på området, en tydelig ramme for det økonomisk råderum og et velfærdstekno-

logisk nyhedsbrev. I et forslag peges ligeledes på en anden tilgang til velfærdsteknologi-området, så det ikke 

kun tænkes og italesættes i en besparende kontekst – men har et mere borgerinddragende og arbejdsmiljø-

mæssigt afsæt. 

 

Respondenterne peger på flere etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af velfærdstekno-

logi; at der er modstand mod maskiner frem for mennesker, at det fører til overvågning, at hjælpemidler som 

fx Carendo-stolen kan virke sygeliggørende og ”at det er svært, når en borger har afprøvet et hjælpemiddel, 

som gør hverdagen lettere, men så efterfølgende ikke kan få det bevilget”. 

 

Sammenfattende for respondenternes svar kan siges, at implementering og driften  af velfærdsteknologiske 

løsninger er et komplekst område, da der er forskellige interessenter (borgerne, medarbejdere, ledere, politi-

kere, virksomheder), hvor muligheden for anvendelse er afhængig af økonomi, visitationsmuligheder og -prak-

sis, niveauet af hjælp til borgerne, viden, uddannelse og kommunikation om muligheder, vurdering af hvilke 
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borgere, der med fordel kan anvende hvilken teknologi, uddannelse af medarbejdere i forhold til brug af, etik 

omkring brugen osv.  

 

 

Studerendes perspektiv på velfærdsteknologi 

I alt syv studerende, der repræsenterer Ergo-, Fysioterapeut og Sygeplejerskeuddannelserne, er blevet inter-

viewet i forbindelse med deres praktikforløb i Sundhed & Omsorg.  

 

De ergoterapeutstuderende finder, at underviserne på uddannelsen har været gode til at sætte en dialog i 

gang om velfærdsteknologi. Men de finder også, at ”det kunne være godt at få nogle teknologier ud i under-

visningen, så man ikke bliver tilbageholdende med at anvende det i forhold til borgerne”. Samtidigt har de 

studerende en fælles oplevelse af, at velfærdsteknologi ikke har en høj prioritering i uddannelsen. Hvorvidt de 

studerende introduceres til velfærdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb, afhænger ifølge de stude-

rende, i høj grad af det enkelte praktiksted, den kliniske vejleder og adgangen til velfærdsteknologi på praktik-

stedet. De studerende oplever, at velfærdsteknologi fylder stadigt mere og bliver en større del af praksis. De 

har derfor et ønske om, at der er mere fokus på velfærdsteknologi i uddannelsen, både i teorien og i praktik-

forløb. Konkret har de et ønske om mere tid til at få velfærdsteknologi i hænderne, eksempelvis i et living lab, 

hvor man som studerende kan afprøve og lege med forskellige teknologier, eksempelvis som på DokkX. 

 

De fysioterapeutstuderende har en oplevelse af, at teknologierne ikke er tilgængelige på uddannelsen. På de 

fleste praktiksteder, oplever de også begrænset adgang til teknologier. De udtrykker, at når adgangen i prak-

tikken og på skolen er begrænset, bliver det svært som studerende at lære at anvende velfærdsteknologi. De 

studerende udtrykker derfor ønske om tilgængelige teknologier på uddannelsen evt. på tværs af flere uddan-

nelser. De studerende foreslår, at der bringes praktiske og konkrete elementer ind i undervisningen, hvor 

firmaer f.eks. fremviser og introducerer til velfærdsteknologiske løsninger.   

 

De sygeplejerskestuderende beskriver, at de har haft velfærdsteknologi som fag på skemaet med ca. 10 timers 

teoretisk undervisning. Her er de blevet introduceret til området på et meget overordnet niveau. I praktikforlø-

bene oplever de sygeplejestuderende, at velfærdsteknologi prioriteres både i primær- og i sekundær sektor, 

f.eks. med undervisning i Cura, EPJ, blodsukkermåling osv. Ifølge de studerende er der størst fokus på vel-

færdsteknologi i primærsektor, da man i højere grad har fokus på at gøre borgerne selvhjulpne med brug af 

teknologier og hjælpemidler. Men generelt ønsker de sygeplejestuderende et større fokus på velfærdstekno-

logi, hvis de skal opnå viden om, kunne vurdere og anvende velfærdsteknologi i praksis. De udtrykker ønske 

om mere undervisning i velfærdsteknologi og mulighed for at de kan arbejde i simulationslaboratorium på de 

første semestre. 

 

Studerendes prøvehandlinger 

Som en del af arbejdet med samarbejdsaftalen, er der gennemført flere prøvehandlinger i de studerendes 

praktikker – prøvehandlinger, der har fokus på velfærdsteknologi. I denne rapport beskrives to af disse prøve-

handlinger: 1) en prøvehandling, hvor studerende underviser medarbejdere fra hjemmeplejen i brug af vel-

færdsteknologi, og 2) en prøvehandling, hvor en studerende hjælper en borger med at installere og anvende 

en app til at understøtte borgerens vægttab. Sammenfattende for disse to prøvehandlinger kan siges, at de 

professionsstuderende er og kan være en drivkraft i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi sam-

men med medarbejdere og borgere. Samtidigt er der for de/den studerende et stort potentiale for professions-

rettet læring. 

 

Kliniske vejlederes perspektiv på velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg 

I alt har 25 kliniske vejledere besvaret et spørgeskema med spørgsmål af relevans for velfærdsteknologiom-

rådet. Svarprocenten er 50. Halvdelen af de kliniske vejledere tilkendegiver at de ønsker mere introduktion og 

undervisning om velfærdsteknologi. Respondenter, der svarer ”nej” til behov for yderligere introduktion, under-

visning o. lign. uddyber det f.eks. med, at det ikke er komplicerede velfærdsteknologier, som vedkommende 

arbejder med, at der er superbrugere på stedet eller, at ”der kan gå måneder og år imellem vi anvender de 

respektive hjælpemidler - og viden blive ofte glemt hvis ikke det anvendes - ligesom der ofte er sket nyt siden 

jeg har brugt det sidst. Derfor orienterer jeg mig fra sag til sag og tager udgangspunkt i borgers behov, mere 

end hvad der er indkøbsaftale på”. De kliniske vejledere spørges om, i hvilken grad de anvender velfærdstek-

nologi i de studerendes praktik og i deres eget arbejde; her svarer 14% at de i mindre grad anvender velfærds-

teknologi i forhold til de studerende, 32% i nogen grad, mens 41% gør det i høj grad. I forhold til deres eget 

arbejde anvender en tredjedel af de kliniske vejledere i mindre grad selv velfærdsteknologi, ca. en tredjedel i 
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nogen grad, mens en lille tredjedel gør det i høj grad. I disse fordelinger skal der tænkes på, at halvdelen af 

respondenterne er terapeuter, der er ansat i Sundhedsenheder, hvor tilgængeligheden til velfærdsteknologi 

kan være begrænset. Men tallene indikerer, at der kan være et behov for at øge fokus på de kliniske vejlederes 

adgang til velfærdsteknologi, men også på de studerendes introduktion til og brug af velfærdsteknologi under 

deres praktikforløb. 

 

 

De nye bekendtgørelser på uddannelserne og velfærdsteknologi 

I de nye bekendtgørelser på sundhedsprofessionsuddannelserne, der trådte i kraft juni 2016, er velfærdstek-

nologier indskrevet som læringsmål. De enkelte uddannelser har efterfølgende arbejdet med at ”oversætte” 

de nye bekendtgørelser til semesterbeskrivelser og til undervisningsmål. Semesterbeskrivelserne for de tre 

uddannelser kan kort skitseres på følgende måde:  

 

• På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/tek-

nologi en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. Li-

geledes er det beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en del af indholdet i de studerendes 

praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget teknologi på uddannelsens 5. og 6. se-

mester. 

 

• På Fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på ud-

dannelsens 2. semester, hvor de studerende modtager undervisning heri. I henhold til læringsudbytterne, 

skal de studerende på 2. semester, kunne anvende teknologier på færdighedsniveau. De resterende seme-

sterbeskrivelser på Fysioterapeutuddannelsen beskæftiger sig ikke med velfærdsteknologi.  

 

• På Sygeplejerskeuddannelsen er velfærdsteknologi/professionsrelevant teknologi nævnt som 

en del af læringsudbytterne på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau i samtlige af uddannelsens seme-

ster beskrivelser. Velfærdsteknologi/ teknologi er også beskrevet som en central del af indholdet i undervis-

ningen på de forskellige semestre. 

 

 

VIA uddannelseschefers perspektiv på velfærdsteknologi 

Uddannelseschefen for sygeplejeuddannelsen beskriver, at der på uddannelsen er faglige drøftelser af, hvor-

dan der skal undervises i velfærdsteknologi. Konkret er der nedsat en arbejdsgruppe med de velfærdstekno-

logiske eksperter, der er ansat på udbudsstederne. Arbejdsgruppens arbejde er at definere hvordan, velfærds-

teknologi kan være en paraply, der hele tiden tages i betragtning, når der arbejdes med sygepleje. Det er et 

arbejde, der er i proces, og ”den drøftelse om, hvor vi er på vej hen, har vi ikke landet endnu”. Uddannelses-

chefen finder, at det er vigtigt, at der er fokus på de studerendes læring på velfærdsteknologi området. De 

studerende skal således have et mindset hvor de forholder sig til velfærdsteknologien, og til hvordan, velfærds-

teknologien fungerer for borgeren. Uddannelseslederen finder, at de studerende skal lære at bruge velfærds-

teknologi i deres praktikker, da skolen ikke kan stille udstyr til rådighed, så ”det er et stort ansvar for praktikken 

i forhold til at få hjulpet de studerende på vej”. Som forudsætning for at arbejdet med velfærdsteknologi på 

Sygeplejerskeuddannelsen kan udvikle sig, peger uddannelseschefen på, at ”vi er nødt til, at der er undervi-

sere, der er opdaterede på området, og kender til hvad der foregår, har en indsigt og har en anden praktisk 

indsigt i det her område”.  

 

Uddannelseschefen for Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne beskriver, at hun ikke på nogle af uddannel-

serne har drøftet indhold og rammer med ledere og undervisere for undervisningen i velfærdsteknologi. Bag-

grunden er at der i forbindelse med udvikling og implementering af den nye studieordning ikke har været fokus 

på teknologi. ”Men det vil komme inden 2020” for der er nedsat en national styregruppe og herunder en følge-

gruppe, som skal følge hver enkelt uddannelse bl.a. i forhold til teknologiområdet. I forlængelse af dette øgede 

fokus på teknologi er der fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse mulighed for økonomisk støtte til et projekt, 

der kan afdække, hvordan der arbejdes med teknologi i UC-sektoren. Der er således i 2018 sat gang i et 

afdækningsarbejde – i stil med denne afdækningsrapport – for bl.a. at skabe et solidt fundament og en fælles 

forståelsesramme for en fokuseret indsats i- og på tværs af de ni sundhedsuddannelser og professionshøj-

skolesektoren. Den forventede effekt af projektet er, ”at der bliver skabt grundlag for et løft:  

 
o Af professionsrelevante kompetencer hos studerende på professionsrettede sundhedsuddannelser, 

der øger de studerendes professionsparathed i forhold til relevante teknologier.  
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o Af professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle i praksis gennem relevant 

efter- og videreuddannelse”. 

Uddannelseschefen ser frem til dette arbejde i UC-sektoren, da hun finder at der er et stort behov for at ind-

samle viden på området.   

 

 

VIA underviseres perspektiv på velfærdsteknologi 

Undervisere på Ergo-, Fysioterapeut- og Sygeplejerskeuddannelserne, der har en særligt fokus og viden på 

området, interviewes individuelt om deres arbejde med velfærdsteknologi på de respektive uddannelser. De 

har forskellige muligheder for at arbejde med og udvikle undervisningen i velfærdsteknologi, men samstem-

mende finder underviserne, at de nye bekendtgørelser fremhæver det velfærdsteknologiske område som vig-

tigt i uddannelserne. Samtidigt fremstår målet og rammerne for deres eget arbejde hermed med varierende 

grad af støtte og muligheder. I arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi peger de interview-

ede undervisere på, at de undertiden oplever, at der på deres uddannelse arbejdes i parallelle spor. Det bety-

der, at det kan være vanskeligt at orientere sig klart i forhold til hvilken dagsorden, der er i fokus; Er det fælles 

studieordning? hvordan der kan spares? eller harmonisering af uddannelserne? I forhold til samarbejdet med 

deres kollegaer, peger de interviewede undervisere på flere udfordringer. Dels kan det være vanskeligt at få 

lydhørhed for - og rammer til - et rimeligt omfang af undervisning. Dels kan det være en udfordring at få inte-

resse blandt kollegaer, og forståelse for kompleksiteten i at undervise i velfærdsteknologi. Sidste men ikke 

mindst efterlyses en ledelsesmæssig retning i forhold til at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi. I arbej-

det med udviklingen af deres undervisning i velfærdsteknologi ønsker de at have tiden til og mulighed for at 

skabe sammenhæng med øvrige fag og praksis. Ligeledes ønsker de en mere ledelsesmæssig synlig strategi 

i forhold til teknologi i VIA Sundhed.    

 

Konferencedeltageres perspektiv på velfærdsteknologi  

Den 1. marts 2018 afholdt VIA en temadag om ”Fremtidens sundhedsfaglige professionsuddannelser”. På 

dagen deltog 40 repræsentanter fra sundhedsfaglige uddannelser og klinisk praksis i en workshop om vel-

færdsteknologi. På workshoppen var der fokus på spørgsmålet om ”hvilke kompetencer kræver det at arbejde 

med velfærdsteknologi?”, som henholdsvis studerende, teoretiske undervisere eller vejleder i klinisk praksis. 

Deltagerne legede ”jul i marts måned”, da de fik lov til at ønske hvilke kompetencer, de fandt var vigtige i 

arbejdet med velfærdsteknologi for studerende, undervisere og praksis. Ønskerne fremgår af nedenstående 

opsamling. 
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2 Baggrund og formål  

I februar 2017 underskrev Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed en aftale, der viderefører 

samarbejdet mellem de to organisationer. Aftalens formål er at skabe et stærkt og tæt samarbejde, så med-

arbejdere nu og i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at løse kerneopgaverne på det kom-

munale sundheds- og omsorgsområde.  

 

Samarbejdsaftalen fokuserer på rammerne for samarbejde og udvikling inden for faglig kvalitet og relevans, 

velfærdsteknologi, udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt forskning, udvikling og innovation. På det 

velfærdsteknologiske område er intentionen et øget samarbejde mellem undervisere og kliniske vejledere, 

samt at højne kvaliteten af de studerendes læring og kompetencer på det velfærdsteknologiske område. 

Denne intention udspringer af, at der i dag i den kliniske praksis og i undervisningssammenhænge, ikke er en 

systematisk og lige adgang til at blive præsenteret for de velfærdsteknologiske løsninger, som der er mulighed 

for at arbejde med bredt i sundhedspraksis og herunder i det nære sundhedsvæsen. Der er mange velfærds-

teknologiske løsninger på markedet, hvoraf nogle er implementeret på plejehjem i Sundhed & Omsorg samt i 

borgernes hjem. Nogle teknologiske løsninger er ved at blive indkøbt og implementeret, mens nye velfærds-

teknologiske løsninger ”banker på” for at blive anvendt i plejehjem og borgernes hjem. 

 

På en workshop juni 2017 - med deltagelse af kliniske vejledere og undervisere - blev ideen født om at arbejde 

med temaet ”Den velfærdsteknologiske legeplads” i et tværprofessionelt samarbejde. Ideens kerne er, at sikre 

at studerende, undervisere og kliniske vejledere har opdateret viden om og, om muligt, sikres adgang til kon-

kret at stifte bekendtskab og arbejde med den omfattende vifte at teknologiske hjælpemidler, der er udviklet til 

sundhedspraksis. Drivkraften i arbejdet er, at have fokus på at skabe ejerskab og sikre relevans og faglighed 

for den enkelte medarbejder. Organisatorisk kan det sikres f.eks. gennem dannelse af makkerpar mellem en 

teoretisk underviser fra VIA Sundhed og en klinisk vejleder fra Sundhed & Omsorg.  

 

Forudsætningen for at arbejde videre med ideen er at have viden og indsigt - dels i den nuværende kliniske 

praksis og drift i Sundhed & Omsorg og dels et kendskab til de nye krav i bekendtgørelserne af 2016, for de 

sundhedsfaglige bacheloruddannelser og undervisernes tilgang hertil. For fremadrettet at arbejde systematisk 

og struktureret indsamles i denne rapport relevant viden bl.a. om nedenstående spørgsmål: 

 

• Begrebsafklaring i forhold til området: er der tale om velfærdsteknologi, sundhedsteknologi 

eller teknologi?  

 

• Hvordan arbejdes der i Sundhed & Omsorg, i Center for Frihedsteknologi, og i de enkelte lo-

kalområder med velfærdsteknologiske løsninger? Hvilke løsninger er implementerede og i drift?  Hvilke pro-

jekter er afsluttede, igangværende og påtænkte? 

 

• Hvordan arbejder uddannelserne for fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker med 

det velfærdsteknologiske felt jfr. de nye bekendtgørelser for nævnte professionsbacheloruddannelser, og 

hvordan undervises der på området?  

 

Baggrund for at der er fokus på netop disse tre uddannelser er, at der mellem VIA Sundhed og Sundhed & 

Omsorg er en fast aftale om praktikpladser. Styregruppen for samarbejdsaftalen, bestående af områdechef 

Lene Offersen, uddannelseschefer Karen Frederiksen og Jonna Frølich, beslutter at der skal gennemføres en 

afdækning af status for arbejdet med velfærdsteknologi i de to organisationer. Denne afdækningsrapport er 

udarbejdet af klinisk vejleder og fysioterapeut Pernille Christensen, implementeringskonsulent og ergoterapeut 

Susanne Riiser, uddannelseskonsulent Gitte Odderup og chefkonsulent Karin Østergaard Lassen.  
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3 Metoder 

I denne afdækning er der dels gennemført individuelle interview med 15 informanter samt udsendt to spør-

geskemaundersøgelser ved hjælp af SurveyXact. Alle informanter har et perspektiv på det velfærdsteknolo-

giske område i Sundhed & Omsorg og/eller i VIA Sundhed. 

 

De individuelle interviews er gennemført med følgende personer: 

 
o Velfærdsteknologichef, Sundhed & Omsorg 

o To ressourcepersoner på det velfærdsteknologiske område, Sundhed & Omsorg  

o To ergoterapeutstuderende i praktik i Sundhed & Omsorg (5. og 6. semester) 

o Tre fysioterapeutstuderende i praktik i Sundhed & Omsorg (5. og 6. semester)  

o To sygeplejestuderende i praktik i Sundhed & Omsorg (4. og 6 semester)  

o Tre undervisere i VIA Sundhed,  

o To uddannelseschefer i VIA Sundhed. 

Interviewene er lyttet igennem og centrale pointer og refleksioner er trukket ud. Ved behov er hele inter-

viewet transskriberet.  

  

I Sundhed & Omsorg udsendes spørgeskemaer til følgende: 
o 124 ledere (48 forstandere, 21 vice- og områdechefer, 44 ledere af hjemmeplejen og 11 ledere af 

sundhedsenheder med 13 spørgsmål.  

o 50 kliniske vejledere i Sundhed & Omsorg med otte spørgsmål. 
 

Respondenternes svar er behandlet i SurveyXact.  

 

4 Hvad er velfærdsteknologi?  

 

Velfærdsteknologi er som begreb opstået i 2008. På dette tidspunkt var der stort fokus på, at velfærdsteknologi 

ville kunne spare arbejdskraft og imødekomme de demografiske udfordringer, som samfundet stod overfor. I 

2008 blev der på finansloven afsat et stort beløb til udvikling af velfærdsteknologi. På det tidspunkt var begre-

bet ikke specifikt defineret, men siden er det blevet mere veldefineret, uden der dog findes en formel vedtaget 

definition. I det følgende præsenteres derfor nogle eksempler på en definition:  

 

”Velfærdsteknologi defineres som tekniske og digitale hjælpemidler, der bruges inden for æl-

dre-, social- og sundhedsområdet til at: 

a) Hjælpe mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser: Typisk ældre 

mennesker og/eller personer med (ofte kroniske) sygdomme samt borgere med handicap i 

forskellige former og grader 

b) Understøtte personalet og kvaliteten i den borgernære, typisk kommunale, service, herun-

der i overgangene mellem hospitaler og den kommunale sektor.  

 

Velfærdsteknologi afgrænses som udgangspunkt fra medicinsk udstyr (som typisk indgår i 

diagnosticering og behandling, herunder f.eks. proteser og høreapparater), selv om der også 

er overlap.”  

                                      Uddannelses- og forskningsministeriet 

  

 

”Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle 

velfærdsydelser (…) Velfærdsteknologi kan være i form af såvel dedikerede hjælpemidler som 

forbrugsgoder, boligindretningsløsninger, undervisningsredskaber, arbejdsredskaber mv., og 
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afgrænser sig primært i forhold til disse ved dets dobbelte fokus. Velfærdsteknologiske løsnin-

ger har både et individuelt og et samfundsmæssigt perspektiv.”  

Ergoterapeutforeningen  

 

 

”Velfærdsteknologi defineres som ” brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer 

brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. (…) Fokus 

for velfærdsteknologierne er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med vel-

færdsydelser og/eller at tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres brugere”.  

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune 

 

I Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune anvendes definitionen på velfærdsteknologi som en paraplydefini-

tion, hvorunder der knytter sig forskellige områder/begreber. Eksempler på underbegreber til velfærdsteknologi 

er: hjælpemidler, træningsredskaber, telesundhed, telemedicin, software, robotter og service (Digital Post).  

 

Til begrebet ”velfærdsteknologi” knytter der sig mange parallel- og søsterbegreber, som bruges i flæng; sund-

hedsteknologi, hverdagsteknologi, frihedsteknologi, sundhedsinformatik, sundheds-IT, digitalisering, mv. 

 

Der er således mange ord og begreber i spil, hvilket kan give anledning til forvirring, dels omkring hvordan 

begreberne anvendes, og dels hvad der forstås ved dem. En anvendelig begrebsafklaring i denne sammen-

hæng er, at definitionen på ”velfærdsteknologi” er kontekstafhængig (1). Det vil sige, at teknologibegrebet er 

et normativt begreb, der har forskellige definitioner afhængigt at den sammenhæng, den defineres i. F.eks. 

definerer kommunerne en teknologi, som en velfærdsydelse, der i korte træk siger, at de kan spare på deres 

personalebaserede ydelser.  

 

5 Det velfærdsteknologiske område i Sundhed & Omsorg 

I dette afsnit beskrives hvordan det velfærdsteknologiske arbejde er organiseret i Sundhed & Omsorg i Aar-

hus Kommune. Fakta omkring selve organiseringen underbygges af interviewmateriale fra chefen for det vel-

færdsteknologiske arbejde i Sundhed & Omsorg samt centrale medarbejdere på området.    

 Organisering af arbejdet med velfærdsteknologi 

 Center for Frihedsteknologi 

Velfærdsteknologi har de senere år fået et større fokus i landets kommuner og udgør en stadig større del af 

opgaveløsningen i primærsektor. I Aarhus kommune har man igennem flere år haft Center for Frihedstekno-

logi, hvis formål er at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi på alle Sundhed & Omsorgs ansvarsområ-

der. 

Historien om ”Frihedsteknologi” 

En borger med flere blodpropper bag sig og deraf nedsat funktionsevne, flytter ind i et af de ombyggede 

plejehjem, som er udstyret med en række forskellige velfærdsteknologier, bl.a. automatisk dør- og vindu-

esåbner, skylle-tørre toilet, loftlift, mv. Han bliver meget motiveret for at tage teknologierne i brug og bli-

ver på et tidspunkt interviewet til en artikel om velfærdsteknologi. Her udtaler han: ”For mig er det ikke 

velfærdsteknologi, men frihedsteknologi, fordi det giver mig frihed til at leve mit liv så uafhængigt som 

muligt med mine nuværende begrænsninger.” 

Direktøren for Sundhed og Omsorg, Hosea Dutschke, finder ordet frihedsteknologi meget rammende for 

den ambition Aarhus Kommune har med velfærdsteknologi, nemlig at det skal give borgerne frihed og 

uafhængighed. Efterfølgende kommer ordet til at indgå i Center for Frihedsteknologi – velfærdsteknologi 

i Aarhus, som navn på den afdeling der arbejder med velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Aarhus 

Kommune. 
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I samarbejde med de øvrige enheder i Sundhed & Omsorg arbejder Center for Frihedsteknologi med at af-

prøve, teste, evaluere og implementere løsninger, som kan: 

• Gøre borgerne mere selvhjulpne 

• Forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsgange for medarbejderne 

• Fremme effektivitet og økonomi for kommunen. 

Derudover ledes også arbejdet med: CareWare Konferencen, CareWare Præsentationsdage, DokkX, DokkX 

På Tur, AppsCafé, mv. (2).  

 

I arbejdet med at teste og implementere velfærdsteknologi, er der etableret en organisation, med en styre-

gruppe, bestående af chefer og ledere på forskellige niveauer i Sundhed & Omsorg. Derudover er nedsat en 

implementeringsgruppe sammensat til at kvalificere og bistå udrulning af større velfærdsteknologiske tiltag til 

hele magistratsafdelingen. Implementeringsgruppen består af en repræsentant fra hvert lokalområde og kan 

enten være en leder eller en medarbejder med velfærdsteknologi eller implementering som del af deres ar-

bejdsfelt. Deltagerne i implementeringsgruppen arbejder bl.a. med planer og indhold i konkrete implemente-

ringsprocesser og kan også være bindeled ud til hvert område. 

 

På hvert plejehjem er der valgt en tovholder1 til implementering af teknologi. Det kan være en fysioterapeut, 

ergoterapeut eller sosu-assistent, som varetager funktionen som velfærdsteknologi-tovholder. Der arbejdes 

på at lave formel kompetenceudvikling for de udpegede tovholdere. Derudover bliver personalet undervist i 

forbindelse med indførsel af teknologi, som kræver ændrede arbejdsgange. Der kan være stor forskel på hvad 

implementeringsprocessen kræver af introduktion, undervisning og organisering. Det tilpasses efter, hvor im-

plementeringstung den konkrete teknologi er – det vil sige hvor store ændringer i arbejdsgange, der er påkræ-

vet for at integrere teknologien eller hjælpemidlet i den daglige praksis. Et eksempel herpå kan være bidet-

toiletter, hertil der er udarbejdet en ”drejebog” til implementeringsprocessen, hvor roller, opgaver og ansvar er 

beskrevet i relevante faser.   

 

I sundhedsenhederne og hjemmeplejen er der endnu ikke en formel udpegning af velfærdsteknologi-tovhol-

dere, men der arbejdes på en organisering af tovholdere i alle typer teams og også netværksmøder for tov-

holderne.  

 

Ud over den ovenfor beskrevne organisering af arbejdet med velfærdsteknologi i lokalområderne i Sundhed & 

Omsorg, er der flere specialenheder, som varetager forskellige opgaver i forbindelse med velfærdsteknologi. 

Ud over Vikærgården, som uddybes nedenfor, arbejdes der med velfærdsteknologiske løsninger til træning, 

rehabilitering, sansestimulation, mv. på fx Neurocenter, Center for Sundhedsforløb og Demens Centrum Aar-

hus. 

 Vikærgården: Center for test og evaluering af velfærdstekno-
logi 

Vikærgården er Sundhed & Omsorgs Akut- og Rehabiliteringsenhed, hvor borgere kan bo i en afgrænset 

periode med fokus på udredning og rehabilitering. Vikærgården er en specialenhed, der er særlig begunstiget 

i forhold til velfærdsteknologi. Derfor ligger Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården. 

Her er tilknyttet et tværfagligt team af fire ressourcepersoner, der er halvtidsansat til test af velfærdsteknologi 

og halvtidsansat inden for deres fagområder som er ergoterapi, fysioterapi og sygepleje. Arbejdsfeltet er dels 

at lave afprøvninger af installerede teknologier og dels projekter med nye teknologier, inden for forskellige 

sundhedsfaglige områder. Formålet er at velfærdsteknologien skal medvirke til bedre rehabilitering og trivsel. 

 

Vikærgården får ofte besøg af fagfolk, studerende og andre grupper, der er interesserede i rehabilitering og 

velfærdsteknologi. Som borger på Vikærgården får man tilbudt et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, hvis 

det kan understøtte rehabiliteringsforløbet. Nogle hjælpemidler/teknologier kan bevilges til borgerens eget 

hjem, andre er afgrænset til brug på Vikærgården, pga. pladsforhold, særlige kompetencer eller bevillingsfor-

hold (3). 

 

                                                      
1 Funktionen er september 2018 omdøbt til ”velfærdsteknologi-pionér” 
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I den daglige drift kan der dog siges at være udfordringer i forhold til det oprindelige fokus, nemlig at genop-

træne borgere og undgå genindlæggelser. Det var en gruppe borgere, som fra Vikærgården var tænkt til at 

skulle hjem til plejebolig eller hjem. Velfærdsteknologichefen uddyber: ”Virkeligheden har overhalet kapacite-

ten. Det skyldes, at målgruppen på Vikærgården har ændret sig ret meget på ret kort tid, så der er et stort pres 

på. Det betyder, at vi skal have aktiveret velfærdsteknologi til at levere max værdi i forhold drift. Ændringen er 

hurtigere udskrivelser og dårligere alment niveau af borgerne – mange afgår ved døden når de er på Vikær-

gården. De er fysisk dårligere – de er i en længere fremskreden dårligere sygdomsfase og tættere på døden.  

Denne ændring er sket løbende dels i forbindelse med at nedbringe antallet af liggedage på sygehuset og at 

§140 genoptræning og hele rehabiliteringsindsatsen er flyttet til kommunen. Det er ikke en stor overraskelse 

men en mærkbar tendens”. 

 

Lederen pointerer her, at der i driften er et stort behov for at velfærdsteknologiske løsninger, bidrager til at 

understøtte driften.  

 Velfærdsteknologisk Undervisningscenter 

I starten af 2018 blev det nye Undervisningscenter for Velfærdsteknologi på 458 m2 taget i brug. Formål for 

centeret er at skabe en ramme, der gør det muligt at: 

 

• Undervise i ergonomi og forflytning under optimale vilkår 

• Øge fokus på borger- og pårørendeuddannelse og oplæring i hjælpemidler/velfærdsteknologi 

• Implementere velfærdsteknologi/hjælpemidler 

•Undervisning af terapeuter i produktkendskab. 

Målgruppen er medarbejdere, ledere, borgere og pårørende samt eventuelle interessenter uden for Sundhed 

& Omsorg.  I første halvår af 2018 har i alt 1500 medarbejdere deltaget, og alle kurser er booket resten af året 

2018 i den obligatoriske basisundervisning i ergonomi. I efteråret og frem undervises også fast personale i 

brush-up ergonomi. Ud over den obligatoriske ergonomi-undervisning, benyttes Undervisningscenteret til intro-

duktionsundervisning i nye hjælpemidler og teknologier i forbindelse med implementeringsindsatser. Et ek-

sempel herpå er Carendo-stolen, der er en kombineret bade-toiletstol. Her undervises tovholdere fra hvert 

lokalområde i lokalerne, hvor der er seks stationer med seng og loftlift. Det giver optimale muligheder for at 

øve forflytninger og brug af Carendo-stolen inden den introduceres for borgere og medarbejdere i plejehjem-

mene, hvor der øves videre i den daglig praksis.  

 

Men generelt finder centerchefen, at den videre udvikling af det velfærdsteknologiske område er, at få imple-

menteringen til at ske på en måde, så de velfærdsteknologiske løsninger til stadighed bliver brugt og leverer 

den værdi, som de kan ind i organisationen. I forlængelse heraf er udfordringen ifølge velfærdsteknologiche-

fen, ”at håndtere balancen imellem hvad et menneske kan tage ind i forhold til udvikling. Denne balance er 

både i forhold til medarbejdere og borgere.” 

 DokkX og CareWare 

DokkX er et interaktivt udstillingsrum med velfærdsteknologi finansieret af Velfærdsteknologisk Udviklings-

pulje, som tilgodeser alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. DokkX fungerer som en del af kommu-

nens oplysningspligt til borgerne i forhold til serviceloven. Der er skiftende temaer i udstillingen, som afspej-

ler forskellige målgrupper for kommunens ydelser og serviceområder.  

 

 ”DokkX er et nytænkende udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Gennem præsentatio-

ner og demonstrationer af forskellige teknologiske redskaber og hjælpemidler, skal DokkX fremme nysgerrig-

heden og kendskabet til teknologierne” (4).   

 

Formålet med DokkX er med andre ord at skabe et mødested, hvor borgerne i Aarhus kan blive præsenteret 

for velfærdsteknologi, der findes og som kan sætte dem i stand til at leve mere frit og selvhjulpen. Det er det 

brede perspektiv, og derfor ikke kun hjælpemidler, som Sundhed & Omsorg kan visitere til borgerne.  Dermed 
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er formålet også at trække virksomheder ind, og skabe en platform hvor borgere, studerende, NGO-repræ-

sentanter, uddannelsesinstitutioner o.a. kan deltage i mødet og kontakten til virksomhederne.  

 

På DokkX afholdes månedligt CareWare-præsentationsdage, hvor udvalgte teknologier præsenteres for med-

arbejdere. Temaer for månedens præsentation annonceres på Sundhed & Omsorgs intranet og tilbydes alle 

medarbejdere, som kunne have interesse i temaet. Der deltager typisk mellem 10 og 30 medarbejdere til hver 

præsentationsdag.  

 

En gang årligt, i april afholdes to dages CareWare-konference med fokus på de nyeste teknologier samt erfa-

ringer fra praksis med eksisterende teknologier:   

 

”CareWare har fokus på nye teknologiske løsninger inden for social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet. 

(…) Formålet med CareWare er at fremme innovation og udvikling af nye og effektive teknologiske løsninger. 

Desuden at udbrede kendskabet til og anvendelsen af disse.” (5).  

 

Der præsenteres ca. 45 forskellige produkter og oplæg for en deltagerkreds på optil 700 mennesker fra ind- 

og udland, kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, mv. Der er netop bevilget EU-midler til at ud-

brede CareWare konceptet til et nordisk perspektiv, kaldet CareWare Nordic. 

 Velfærdsteknologisk udviklingssekretariat 

Udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger sker i en rivende udvikling, og ingen ved alt som velfærdstek-

nologichefen udtrykker det. Han uddyber det på følgende måde; ”Vi har aktiviteter, der sigter på at finde ud, af 

hvad har vi af teknologi. Hele tiden bliver vi i de test, som vi kører, overhalet af virkeligheden. Men finder vi en 

teknologi, der kunne være en ide i at afprøve i virkeligheden, så forsøger vi at finde finansiering til det. Det gør 

vi pt. gennem Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, og vi gør det eksternt i de puljer og fonde som vi nu 

kan søge. Og vi prøver også at koble os på EU Funding.”  

 

Udviklingssekretariatet administrerer den Velfærdsteknologiske Udviklingspulje (VTU puljen) – hvor styregrup-

pen består af økonomichefer i alle Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, ”så den beslutningsplatform vi 

står på, er meget solid (…) der er en vis risikosikkerhed i det de ønsker, at vi har fokus på ”proof of concept”. 

Det vil sige, hvor vi afprøver en prototype eller allerhelst en testning i miniskala, om hvorvidt man kan lave en 

stor skala-implementering til erstatning af en allerede eksisterende løsning.” 

  

 Typer af velfærdsteknologi hvor i Sundhed og Omsorg 

I nedenstående tabel ses en opremsning af de hyppigste velfærdsteknologiske hjælpemidler, der anvendes i 

Sundhed & Omsorg, opdelt efter enheder. Nedenstående tabel tydeliggør en del af den store vifte af vel-

færdsteknologier, der i forskellig grad kan anvendes inden for ældreområdet. 

 

Tabel A. 

Sundhedsenheder Hjemmepleje Plejehjem Specialenheder 

Fysisk træning: 
 Robofit 
 Exorlive 
 Træningsredskaber, 

(forskelligt hvad om-
råderne har indkøbt)  

 
ADL: 
 Robotstøvsuger (til 

afprøvning) 
 Spiserobot (tilgæn-

gelig til relevante 
borgere) 

Fysisk træning:  
 Digi-rehab 
 
ADL: 

 Spiserobot (tilgæn-
gelig til relevante 
borgere) 

 Støttestrømpe af- 
og påtager 

 Småhjælpemidler 
 Bidétsæder 
 
Ergonomi: 

I alle plejehjem pr. 

medio 2018: 
 Loftlift  

 Raizer 

 Bidétsæder el. andet 

skylle-tørre toilet 

 Spiserobot (tilgæn-

gelig til relevante 

borgere) 

 Støttestrømpe af- og 

påtagere 

Vikærgården: 
Fysisk træning: 
 Alter-G 
 Ergotrainer 
 Happy Rehab 
 Treaxpads 
 Fitlight 
 Exorlive 
 Hur træningsmaskiner med 

Intelligente træningskort 
 Elstimulation 
 Walker 
 Træningstrappe 
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 Støttestrømpe af- og 
påtager  

 Ind- og udstignings-
senge / benløftere 

 Småhjælpemidler til 
understøttelse af re-
habiliteringsforløb. 

 
 
 
 

 APV-hjælpemidler 
efter gældende ka-
talog 

 Loftlift 
 Ind- og udstignings-

senge / benløftere 
 Raizer (tilgængelig 

fra juni 2018). 
 
 

 Ind- og udstignings-

senge / benløftere 

 Udredningsbleer 

(kommer til efterår 

2018) 

 Exorlive.  

11 om- eller nybyg-

gede plejehjem (har i 

varierende omfang): 
 Elektronisk dørlås 

 Døråbner 

 Gardinautomatik 

 Vinduesautomatik 

 Elektriske marki-

ser/solafskærmning 

 Højdeindstilling af 

køkkenbord 

 Højdeindstilling af 

håndvask 

 Robotstøvsuger 

 Vaskemaskine og 

tørretumbler i den 

enkelte bolig 

 Kaldeanlæg med to-

vejskommunikation 

 Carendo  

 Mobility monitor  

 Nattero  

 Touch and Play   

 Sara Stedy  

 Roligheds- og aktivi-

tetspakke.  

  

  

 Robofit. 
 
Kognition og kommunikation: 

 Kognitive trænings-apps 
 Silbot 
 Touch and Play.  
 
Arbejdsmiljø/ergonomi: 
 Raizer 
 Ind- og udstigningssenge 
 Carendo 
 Forskellige flytningsplat-

forme 
 Loftlifte 
 Benløftere 
 Nu drive 
 Hemistol 
 Elektriske hæve-sænke 

gangvogne. 
 
Kommunikation- og planlæg-
ning: 
 Beam 
 Cetrea 
 
Desinfektion: 
 Decon-X. 
  
Undersøgelse/udredning 
 Mobility Monitor. 
  
Stue og badeværelsesteknolo-
gier: 
 Wellness bad 
 Skylle/tørre toiletter 
 Sensorgulve 
 Forskellige badeværelses-

indretninger, Hæve-sænke 
toilet og vask, flytbare vaske, 
armaturer etc. 

 Stemmestyring 
 Bad+ 
 Robert. 
 
Demens Centrum Aarhus: 
 Sanserum 
 Aktivitets- og rolighedspakke 
 Silbot (I Demenshjørnet). 

 
 Neurocenter: 
 Exorlive. 
  
 Center for sundhedsforløb: 
 Exorlive. 
  
Ortopædkirurgisk Genop-
træningscenter: 
 Robofit 
 Exorlive.   
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 Implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der mange velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes i 

Sundhed & Omsorg. Spørgsmålet er hvordan implementeringen af disse hjælpemidler sker? Velfærdstekno-

logichefen beskriver, at det var i finansredegørelsen i 2006, at velfærdsteknologi første gang dukkede op - dog 

uden at ordet ”velfærdsteknologi” blev benyttet. Første gang ordet ”velfærdsteknologi” blev brugt, så vidt vides, 

var på socialdemokratiets sommergruppemøde i 2007. I 2008 så begrebet arbejdskraftbesparende teknologi 

(ABT) lyset. Dette begreb var blevet til forud for finanskrisen, hvor der som nu, inden for ældreområdet, var 

mangel på arbejdskraft. Velfærdsteknologichefen fortsætter: ”Så kom finanskrisen og så var det ligesom om, 

at det fortonede sig lidt, men det var jo stadig væk en økonomisk nødvendighed at spare arbejdskraft. Og som 

pionerer tog – og tager vi - jo de muligheder som vi havde og har. Vi ser på, hvor vi kan få teknologierne? hvad 

der findes? Og i hvilke opgaver ligger det ligger lige for at anvende velfærdsteknologi? Jeg har også spurgt 

økonomiafdelingen om, hvad der koster os mest i ældreplejen?  I 2015 havde vi derfor en undersøgelse af, 

hvor vi bruger vores ressourcer henne. Der fandt vi ud af, at der i Aarhus Kommune, på årsbasis, bruges 55 

mill. kr.  til at give hjælp i baderum. Det affødte nogle projekter: ”Baderum for alle” og ”Fremtidens Baderum” 

–projekter der er finansieret af og drevet frem af ABT fonden”.  

 

Efterhånden blev der i Sundhed & Omsorg opbygget en viden om teknologier, og denne viden pegede på det 

fordelagtige i en øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i plejehjem; ”I første omgang handlede 

det om at få teknologi ind i nybyggerier. Byggerierne var projekterede og undervejs, og vi stødte jo på en mega 

mur i forhold til at få det ind, da det var noget bøvl. Men i forhold til nye plejeboliger blev der projekteret med 

en standardpakke på teknologier, som vi tilbyder borgerne i plejeboliger. En del i den pakke er individuelt 

betinget – det vil sige behovsrelateret den enkelte borger efter visitationen. Så implementering af velfærdstek-

nologi er under udrulning, og der hvor man ikke har noget endnu, der er det så på vej; Der er nogle lokalom-

råder, der ingenting har, og så er der nogle, der har været med i nogle af de andre rul [implementeringspro-

cesser]. Desuden har vi haft nogle spareforslag, som går på implementering af skylle-tørre toiletter i hjemme-

plejen, og anvendelse af støttestrømpepåtager. Her er borgere i hjemmeplejeregi screenet i forhold til om de 

kunne benytte teknologien. Så der findes ikke noget entydigt svar på, hvordan de forskellige teknologier er 

implementeret i Sundhed & Omsorg”.  

 

Generelt er der i organisationen fokus på velfærdsteknologi, idet ”en af vores store indsatsområdet er imple-

mentering af teknologi” fortæller velfærdsteknologichefen. ”Der hvor vi er kommet længst er implementering 

af loftslifte. Vi er gået fra at være to personer til at være en person i forflytningssituationerne. Der begynder vi 

så i en parallel målgruppe at anvende Carendo-stolen, der er en bad- og toiletstol. Ideen er at flytte borgerne 

mere nænsomt med mindre forbrug af personaletimer, og gerne hvor man kan få bygget et mønster ind, som 

tager hensyn til borgerne. Det er det som det handler om. Og i den forbindelse er vi jo blevet klar over, at selv 

om man har installeret [velfærdsteknologi], har man ikke implementeret. Selvom om man har taget det første 

skridt i implementeringen er man ikke i mål.”  Velfærdsteknologichefen beskriver her udviklingen af implemen-

teringen af loftslifte. Det første år, hvor loftslifte var blevet implementeret, viste målinger, at 60 % af de flytnin-

ger, der kunne enkeltmandsforflyttes, blev udført af en enkelt medarbejder med hjælp fra en loftslift. Men året 

efter, hvor samme måling blev gennemført var dette antal faldet til 34%. Centerchefen forklarer dette på føl-

gende måde:  

 

”Det er ikke fordi vores medarbejdere er dovne, dumme, vrangvillige eller ugidelige. Det er simpelthen fordi 

sådan fungerer ting; i første runde lærer vores medarbejdere at bruge loftsliftene i forhold de borgere, som 

liftene er installeret hos. Her er medarbejdende meget optaget af, hvordan liften egentligt bruges. Så sker 

der en ændring, så det ikke længere er muligt eller borgeren dør. [I parentes skal nævnes, at det gennem-

snitlige ophold på plejehjem i Danmark 1,8 år, hvor Sundhed & Omsorg ligger lidt højere på ca. 3,1 år]. 

Men man havde ikke lært medarbejderne at screene den næste borger for, om der kunne enkeltmandsfor-

flyttes her? De havde gjort det, som de skulle i forhold til første runde. Så vi bestilte så, og fik penge til, en 

ny runde undervisning, som man så udvidede. Det sidste skridt på den vej er, at vi har forsøgt – vi er ikke 

i mål endnu, men vi er på vej – at bygge undervisning i brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler op 

sammen med ergonomiundervisningen. Ergonomiundervisningen er lovpligtig i forhold til afløsere og nyan-

satte (…). På nuværende tidspunkt har vi kigget på Arbejdstilsynets vejledning, der siger at man skal un-

dervises ikke i ET hjælpemiddel men i DET konkrete hjælpemiddel, som medarbejderen skal anvende i sin 

daglige funktion.”   
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Velfærdsteknologichefen uddyber her, at der arbejdes på at den enkelte medarbejder kan certificeres til at 

bruge et velfærdsteknologisk hjælpemiddel: ”for når en borgers almene befindende og selvhjulpenhed f.eks. 

er afhængig af en ud- og indstigningsseng, er det så ikke rimeligt, at en medarbejder bliver undervist i, hvordan 

en sådan seng svinger hele sit leje? og hvordan de skal undervise borgeren og familien? Er det ikke rimeligt, 

at de får en undervisning og certificering heraf? Jo, det synes jeg. Vi er ikke helt i mål, da vi ikke har certificering 

på plads med de enkelte konkrete produkter.” 

 

Det seneste fokus i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi er ifølge velfærdsteknologichefen, ”at 

skabe platforme, der gør at man [medarbejdere og ledere] ved, hvor er vi henne”.  

 

Som det fremgår af præsentationen af DokkX, fremvises her ikke kun hjælpemidler, som Sundhed & Omsorg 

kan visitere til borgere i plejehjem eller hjemmeplejen. Her kan problematikken derfor være, at DokkX fremviser 

en teknologi, som borgerne efterspørger, men som Aarhus Kommune ikke har i sin hjælpemiddelportefølje. Et 

eksempel herpå var, da DokkX ”viste det sammenklappelige el-køretøj, der klappet sammen fylder 2 x flyhånd-

bagage. Der kom ansøgninger fra 14 par, der var vandt til at tage på storbyferier, men ikke længere var i stand 

til det pga. den ene parts funktionsnedsættelse. De ville gerne have sådan et el-køretøj bevilget til 28.000 kr. 

Det kan jo også give en ganske forbedret livskvalitet (…) men det endte med, at virksomheden har oprettet en 

virksomhed der udlejer el-køretøjer, til par hvor den ene part har brækket benet eller andet, og prisen er for-

nuftig i forhold til rejsens pris.” 

 

Dette er et eksempel på et velfærdsteknologisk hjælpemiddel som kommunen ikke kan bevilge til borgere, 

men hvor kommunen er videns formidler. Borgeren kan vælge selv at købe den velfærdsteknologiske løsning, 

eller som i ovennævnte tilfælde hvor der kunne findes en løsning, der hjælper borgeren til at få udbytte af et 

hjælpemiddel uden eget køb.    

 

 Erfaringer med undervisning i velfærdsteknologi 

Igennem de seneste år er der indsamlet erfaringer i forhold til hvordan et kursusforløb i velfærdsteknologi med 

fordel kan formes. Her viser erfaringerne, at medarbejderne har brug for dels selv at prøve at bruge de konkrete 

velfærdsteknologiske hjælpemidler, at få viden om, hvad der konkret er adgang til af hjælpemidler i organisa-

tionen, og dels viden om ”hvad går jeg hjem og gør for at få det til at virke? Og hvordan får jeg mine kollegaer 

med på vognen?”.  

 

Rent teknisk vil der oftest være noget at lære for den enkelte medarbejder, men for nogle velfærdsteknologiske 

hjælpemidler handler det ikke kun om teknik. Et eksempel herpå, er brugen af Carendo-stolen. Formålet med 

stolen er, at den nedre vask kan flyttes fra sengen (soveværelset) og ud i stolen (i badeværelset). Borgeren 

kan hjælpes tøj på i samme ombæring, så medarbejderen undgår at lifte borgeren frem og tilbage. En central 

medarbejder i Center for Frihedsteknologi uddyber: ”Brug af stolen kræver en helt anden arbejdsteknik og 

anden måde at arbejde på end det, som man typisk er oplært i, i forhold til at lave nedre hygiejne i en plejeseng. 

Ved brug af en Carendostol, skal man [som medarbejder] tænke anderledes, og man skal starte arbejdsgan-

gen et andet sted (…) Men oftest er det ikke kompetencer, som undervisere på skolerne har, i forhold til 

hvordan teknikken er, når man bruger egen krop til vægtoverførsel, så man lige får underbenet fri fra underla-

get så man kan få buksebenet på. Der er nogle helt lavpraktiske og basale arbejdsteknikker i det, som er 

meget anderledes end den måde, som vi er vant til at arbejde på. Man kan ikke lige logisk tænke sig til det. 

Det er noget som man skal oplæres i.… Så vi skal sikre os, at de medarbejdere, der bruger den, har fået 

kompetencerne til at bruge den på den RIGTIGE måde. For ellers så ”gør vi bare lige som vi plejer”, og så 

bliver det en dyr badestol, der ikke virker ordentligt. For så lader vi den være eller går tilbage til det vi kender”.  

 

Dette eksempel illustrerer, hvor vigtigt det er, at medarbejdere blive undervist i den korrekte brug af velfærds-

teknologiske løsninger i en praksisnær tilgang med fokus på borgeren. Erfaringerne er derfor, at ”det er i 

praksis man skal have det i hænderne. Især for VIA uddannelserne ligger der også meget i at kunne lave 

analysen og matchen - altså øve sig i at lave match mellem en specifik borger og et produkt.” Den mulighed, 

som undervisere fra VIA i dag har til at få kendskab til produkterne, er typisk gennem besøg på DokkX samt 

en rundvisning på Vikærgården en halvdag.  
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Men viden om dette match mellem en borgers behov og en mulig velfærdsteknologi ”det ved ikke engang det 

faste personale [i Sundhed & Omsorg], for det rigtig, rigtig svært at vide. For der kommer hele tiden noget nyt: 

hvad kan man få og hvad kan man ikke få? Hvad er der kørt projekt på, og hvad er der ikke?”. Denne centrale 

medarbejder beskriver her, at der ikke er ét sted, hvor man kan finde disse oplysninger: ”Man skal vide, at der 

er teknologi der er APV rettet, og teknologi der er borgerrettet mod borgernes selvhjulpenhed, og så er der 

teknologi, der hedder træningsredskaber og rehabilitering som er et tredje sted. Så organiseringen omkring 

det hjælper ikke til at gøre det nemmere.” Hun konkluderer, at denne viden kan betegnes som ”specialviden”.  

 

Det næste spørgsmål er, når det rette hjælpemiddel er fundet til borgere: hvilke kompetencer har den enkelte 

medarbejder til at anvende hjælpemidlet? Udfordringen synes her at være, at medarbejderne oplever, at ”alle 

skal vide alt”. En terapeut beskriver det på følgende måde: ”I og med at vi får flere og flere borgere tidligt hjem 

fra sygehuset – så skal vi som sygeplejersker og terapeuter forholde os til flere og flere diagnoser (…) det 

kalder på en helt anden faglighed og tilgang til borgerne og viden. Vi skal vide omkring ernæring, vi skal vide 

omkring screening, vi bliver undervist i Bradenskala (klassifikationsskala til vurdering af tryksår) og Bristolskala 

[skala til vurdering af afføring], selv om vi er terapeuter. Alle skal vide alt om alt. Det kalder på, at vi skal være 

hurtigere til at få de her folk på benene, så det kræver, at man har en viden om de forskellige diagnoser, at vi 

kan hjælpe med medicin og ernæringsindsatser. Det er fint, at vi skal have et kendskab til tingene, men der er 

grænser for, hvor meget vi kan tage ind. Og det stritter mod hinanden, for man kan ikke både være generalist 

og specialist, men det er det som vi skal lige nu”.  

 

Denne ressourceperson beskriver et eksempel på, hvad det betyder, at alle skal kunne alt: ”En borger kommer 

hjem fra sygehuset og sygeplejersken fortæller, at borgeren skal ligge på en trykaflastende madras. Der bliver 

bestilt en trykaflastende madras, men der er ingen der aner, hvad man gør med den type madrasser. Medar-

bejderne har nærmest en blokering over for dem. Resultatet er, at borgeren ligger på en flad madras i en uge 

og er tryksårstruet. Det er lige til en indlæggelse igen. Der kommer teknologien ind igen. Vi er nødt til at give 

medarbejderne det løft så, at de kan anvende teknologien. Men der er ingen, der har tid til at læse vejlednin-

gerne om, hvordan det er vi får pustet den her madras op, håndterer eller bruger den. Her kunne det være 

smart at have nogle ressourcepersoner, der kunne gå ud i praksis, hvor det daglige personale i situationen 

kan kalde på ressourcepersonen…. For der er ikke nogen af os i driften, der har tid til at gå ud og hjælpe 

hinanden på kryds og tværs.” 

 

Dette eksempel tydeliggør, at der måske er behov for at se bag om det overordnede formål med at forebygge 

indlæggelser, og sætte fokus på, hvad der konkret er årsagen til genindlæggelser. Samtidigt tydeliggør ek-

semplet, at en allesteds nærværende ressourceperson kan tænkes at være en del af løsningen i forhold til at 

sikre den optimale anvendelse af de velfærdsteknologiske hjælpemidler. En model kan være at ressourceper-

sonen kan hidkaldes og hjælpe medarbejdere i praksis, når der er behov for hjælp til at bringe et velfærdstek-

nologisk hjælpemiddel i anvendelse.  

 

 Velfærdsteknologiens potentiale 

I forhold til det nuværende udviklingstrin for velfærdsteknologiske løsninger finder chefen for Center for Fri-

hedsteknologi, at ”hvis der hvor vi er i dag med udviklingen af teknologi, kan sammenlignes i forhold til fly, så 

er vi nok omkring 1. verdenskrig med teknologien. Længere er vi ikke, men potentialet er bare mega stort”. I 

forlængelse heraf understreger velfærdsteknologichefen, at Sundhed & Omsorg gerne vil matche et behov 

hos borgere med en teknologi og omvendt gerne se om en konkret teknologi kan matche en borgers behov: 

”Der er ingen løsning, der passer alle. Standardisering er en god ting, men så skal tingene kunne indstilles, og 

der skal undervises i, hvordan det bedst kommer til at passe ind i borgerens hverdag.” 

 

Velfærdsteknologichefen peger på, at der er potentiale for, at meget kan måles per automatik – og dermed 

være en hjælp i forhold til at tage bedre vare på borgere og medarbejdere. Han skitserer et eksempel i forhold 

til skylle-tørre toilettet: ” Hvis man bare kunne vide, hvor tit et skylle-tørre toilet skyller i løbet af en dag? Hvis 

den skyller 17 gange i løbet af en dag, så er der nok en der har en urinvejsinfektion, maveonde, bruger toilettet 

atypisk, har mange gæster, har barnebarn på besøg der leger. Men det at have en indikator på, hvad der sker, 

er jo fornuftigt nok, for vi skal jo nok ind og se, hvad der sker. Vi siger, at vi gerne vil have en tæt kontakt 

mellem den fagperson, der kommer hos borgeren og borgeren, og vi berammer det kliniske blik. Nu er jeg selv 

uddannet sygeplejerske og ved godt, hvor vigtigt det er at have sin bevidsthed med i forhold til, hvad det er for 
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et menneske, som jeg står overfor i forhold til de parametre, der nu skal kigges efter. Samtidigt spørger jeg, 

går det galt? Ja, det gør det tit. Og jeg spørger også: ”Hvis vi bruger teknologien intelligent kan vi så få nogle 

tilbagemeldinger som sætter os i stand til at tage bedre vare på borgerne og dermed på hinanden? Ja, det 

mener jeg godt, at vi kan gøre bedre end vi gør i dag.” 

 

Velfærdsteknologichefen er meget bevidst om, at der i forhold til den videre udvikling af velfærdsteknologi er 

en meget, meget stor udfordring i forhold til etik og jura; ”det vil være en rigtig god idé, hvis man i juridiske 

kredse begynder at forholde sig til, hvordan man med rettidig omhu på det juridiske område kan forhold sig til, 

hvordan vi kan få teknologiens nytteværdi stillet til rådighed for borgerne. Vi har på nogle områder søgt om at 

blive frikommune. Vi er f.eks. i gang med søvnmonitorering og forsøger at brede det ud, for det har så stor 

betydning for borgernes velbefindende i hverdagen, hvordan søvnen er. Og hvis vi for enkle ikke-kostbare 

midler kan give en bedre søvn, så er det jo det som vi skal. Det har vi fået lov til som projekt.” Her er udfor-

dringen i den videre implementering, at få den juridiske accept heraf.  

 

 Ledelsesmæssigt perspektiv på velfærdsteknologi i områderne 

For at indsamle viden om det ledelsesmæssige perspektiv i områderne i Sundhed & Omsorg udsendes spør-

geskema til i alt 125 chefer og ledere. Her af har 55 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig 

svarprocent på 44. For de enkelte stillinger fordeler svarprocenten sig som anført i tabel B:  

 

Tabel B 

Stilling Antal ansatte Antal besvarelse Svarprocent, % 

Vice- og områdechefer 21 9 43 

Forstandere 48 24 50 

Ledere af hjemmeplejen 44 10 21 

Ledere af sundhedsenheder 11 7 64 

Ikke oplyst  5  

I alt 124 55 44 i gennemsnit 

 

Svarprocenten for ledere af hjemmeplejen skiller sig ud ved, at kun lidt over en femtedel af disse ledere har 

besvaret spørgeskemaet. I den forbindelse skal det nævnes, at der i plejehjem de seneste år har været et 

særligt fokus på velfærdsteknologi, hvor plejehjemmene er blevet begunstiget. Samme velfærdsteknologiske 

fokus har der ikke været i hjemmeplejen, hvilket findes relevant at nævne i denne sammenhæng.  

 

Informanterne spørges indledningsvist om, der i deres område er implementeret velfærdsteknologiske løsnin-

ger, hvilket hovedparten (88%) af informanterne tilkendegiver. Nogle ledere nævner, at de har deltaget som 

pilotområde i forhold til arbejde med implementering af nye teknologiske løsninger. På spørgsmålet om hvilke 

løsninger nævnes: loftslift, bidetsæder/bidettoilet/bidetsæder/skylle-tørretoilet/skylletoiletter/hæve-sænketoi-

let, Carendo hygiejnestol, Raizer, elektroniske gardintræk, elektroniske skabsløsninger, robotstøvsuger, dør-

åbner, vindues-automatik, markiser, døgnrytmebelysning i gange og dagligstuer, Touch and Play skærme, 

massagestol, demens gyngestole, Imnupude, ind - og udstigningssenge, vendelagner, Exorlive, redskab til 

elektroniske træningsprogrammer, Sara Steady, PC Tablet, svingbar vask, Carino, strømpepåtager/-aftager, 

Mobility Monitor og sanserum.  

 

Lederne spørges herefter, om de finder at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold til at ar-

bejde med de velfærdsteknologiske løsninger, som de skal anvende i arbejdet. Halvdelen af lederne finder, at 

medarbejderne har de nødvendige kompetencer, 40 % finder ikke at medarbejderne har de nødvendige kom-

petencer og 10% ved ikke. Informanterne som ikke finder, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer, 

uddyber dette med at medarbejderne mangler viden, detailkundskab, motivation, kendskab til at hjælpemidlet 

findes og dets potentiale. Desuden pointeres det, at vurderingen af medarbejdernes kompetencer ”kommer 

an på i hvilken grad der sikres implementeringsunderstøttelse”. I forhold til hvordan medarbejdernes kompe-

tencer forbedres, refereres der til, at en tovholder for velfærdsteknologi kan være en god model. 

 

Herefter spørges lederne om, hvor vidt de finder, at de selv som ledere har de nødvendige kompetencer i 

forhold til velfærdsteknologi. Her mener 26 ud af de 41 respondenter (63%) at det er tilfældet. Disse ledere 
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oplever at være hjulpet/understøttet ved overvejende at have tovholdere og superbrugere samt ved selv at 

have viden og interesse for området. Flere nævner ligeledes, at de har fået god støtte af Center for Friheds-

teknologi. 27% af respondenterne mener ikke, de har de nødvendige kompetencer, og 10% ved det ikke. 

Samlet set tyder det på, at fire ud af ti ledere ikke selv vurdere at have de nødvendige kompetencer på vel-

færdsteknologiområdet. Denne gruppe efterlyser:  

  

 Bedre understøttelse fra f.eks. Center for Frihedsteknologi til at vurdere den velfærdsteknologi som 

man som leder præsenteres for f.eks. af udbydere/producenter, som ønsker det afprøvet i praksis  

 Behov for støtte til overblik og videndeling 

 Viden om, hvordan man som leder i hjemmeplejen, kan hjælpe og aflaste sit personale målrettet 

svarende til de muligheder, der er på plejehjemmene 

 Brug for tydeligere plan for implementering af velfærdteknologi  

 Brug for strategiske kompetencer i forhold til at prioritere velfærdsteknologi.  

 

Lederne spørges herefter om de finder, at de bliver tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. Her tilken-

degiver 31 ud af 45 respondenter (69%), at det er tilfældet. Af de uddybende svar fremgår, at det sker via 

nyhedsbreve, intranet, hjemmesider, rapporter, dialog med Center for Frihedsteknologi, via tovholdere og liv-

liner, fagblade og messer som CareWare m.m. En respondent beskriver, at der i deres område ”er strategisk 

fokus på velfærdsteknologi med uddelegeret ledelsesansvar til første linjeleder. Disse sikrer, at vi får sat tek-

nologien på dagsordenen både i ledelsen, men også i team samt i forhold til relevant inddragelse af staben”. 

En respondent fremhæver, at det er ”engagerede medarbejdere, der præsenterer det for fodfolket, der skal 

bruge det i hverdagen”. En leder beskriver, at hun mange gange tilegner sig viden ”ved at prøve forskellige 

ting af i forbindelse med projekter. Personalet og ikke mindst tovholderen er meget optaget af nye som gamle 

teknologier, og drives af om de giver mening for borger og/eller personale. Vi undersøger ofte lidt rundt om-

kring, og er ofte lydhøre i forhold til nye projekter m.m.”. En respondent supplerer med, at ”der bliver netop 

søsat et projekt med flere velfærdsteknologiske hjælpemidler, som der informeres om på forhånd”. En respon-

dent oplever sig primært informeret via producenter, og savner en mere nuanceret information fra uvildige.  

 

Tyve procent af de ledere, der har responderet, finder ikke at de bliver tilstrækkeligt informeret, og 11% ved 

ikke. De ledere, der ikke finder at de bliver tilstrækkeligt informeret, udtrykker bl.a. at ”jeg synes ofte, at jeg 

selv skal være opsøgende i forhold til, hvad vi får af velfærdshjælpemidler. F.eks. ved jeg ikke hvornår vi skal 

implementere den nye toiletstol, men jeg ved at man er i gang nogle steder. Det kunne være rart med lidt 

mulighed for planlægning i god tid”. En respondent udtrykker, at ”jeg er usikker på, hvordan vi kommer i gang 

med systematisk at anvende teknologiske løsninger mere generelt. Usikkerheden går på økonomi, vedlige-

hold, brug og effekt for borgere”. Og i forlængelse heraf udtrykker en respondent, der får sine informationer 

fra Portalen og nyhedsbreve at, ”det ikke altid er klart, hvad der findes [af hjælpemidler], og jeg er usikker på, 

hvordan jeg skal formidle det videre til personalet”. Her peger en respondent ligeledes på, at ”der er juridiske 

spørgsmål i grænselandet mellem hjælpemidler og velfærdsteknologi, der stadig er uklare. Ligeledes er der 

mange udbudsregler at holde øje med ved indførelse af teknologier”.   

 

Samlet set tyder det på, at hver tredje leder ikke oplever at være tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. 

To tredjedele af lederne beskriver en palet af informationskilder, men peger ikke entydigt på en enkel/enkle 

informations- og kommunikationsveje. Ud fra de uddybende svar fra lederne på, om hvad de kunne ønske sig 

anderledes i forhold til information om Sundhed & Omsorgs arbejde med velfærdsteknologi, nævnes bl.a. 

følgende: 

 

 Yderligere – og den rigtige - information til de rigtige målgrupper 

 Generelt større kendskab til, viden om og invitation til at se, hvad Sundhed & Omsorg har af vel-

færdsteknologi, og hvad borgerne kan tilbydes 

 Bedre understøttelse fra Center for Frihedsteknologi 

 Tydeligere ramme for det økonomiske råderum 

 Tydeligere plan for implementering af hjælpemidler i de forskellige områder 

 Et kort og præcist nyhedsbrev hver tredje måned med en status på hvilke muligheder, der findes og 

eksempler på hvad og hvor, det er brugt med succes. Formålet er at guide ledere og medarbejdere 

ind i den velfærdsteknologiske verden 

 Et Sundhed & Omsorg-katalog over velfærdsteknologiske løsninger delt op efter ”forankret”, ”under 

implementering” og ”under afprøvning” 
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 Formidling af gode video-historier ud fra kvalitetsbegrebets tre ben: borger- medarbejder- og organi-

satorisk perspektiv. 

 

I forhold til selve arbejdet med at implementere velfærdsteknologiske løsninger foreslår en leder en ”mere 

nudgende tilgang, så det ikke kun (oftest) tænkes ind i en besparende kontekst, men har et mere borgerind-

dragende og arbejdsmiljømæssigt afsæt”. Nogle udtrykker ligeledes et ønske om implementering af flere tek-

nologiske løsninger som på Vikærgården, da det har betydning for overgangen til anden plejebolig: ”Jeg ople-

ver flere teknologiske løsninger for borgere, der kommer fra Vikærgården, som vi eller borger ikke kan få med 

/ikke få tildelt, når vedkommende flytter ind i vores bolig. Dette har betydning for opgaveløsningen og arbejds-

miljøet for medarbejderne samt om borgeren kan være selvhjulpen”.  

 

En respondent udtrykker et klart ønske om ”en introduktion til om vi har en strategi på området, der også 

omfatter sundhedsfremme og forebyggelse, som er det område som jeg beskæftiger mig med. Jeg føler mig 

meget overladt til mig selv, også ved projekter, der er initieret fra Center for Frihedsteknologi. Jeg skal selv 

finde økonomi og ressourcer til at teste ny velfærdsteknologi. Og hvis jeg finder det, skal jeg også selv finde 

finansiering til at drifte løsningen efterfølgende. Det gør, at jeg ofte siger nej til at prøve noget nyt af”. 

 

Sammenfattende peger data på, at der i kommunikationsarbejdet omkring velfærdsteknologi med fordel f.eks. 

kan arbejdes med større gennemsigtighed og overblik på det velfærdsteknologiske felt, en tydelig strategi på 

området, en tydelig ramme for det økonomisk råderum, et egentlig velfærdsteknologisk nyhedsbrev og et for-

slag om en tilgang til velfærdsteknologi, så det ikke kun tænkes i en besparende kontekst – men har et mere 

borgerinddragende og arbejdsmiljømæssigt afsæt. 

 

Informanterne spørges herefter om, hvordan deres medarbejdere informeres og introduceres til velfærdstek-

nologi. Her nævnes (igen) nyhedsbreve, via mails, på (ugentlige) teammøder, morgenmøder, introduktion ved 

nøgleperson, via oplæring hos borgere som har velfærdsteknologiske hjælpemidler, undervisning af ressour-

ceperson med viden om teknologi, ergonomikurser, ved implementering af nyt, ved opfølgning fra tovholders 

side eller via lederen selv.  

 

Gruppen af ledere spørges herefter i hvor høj grad de på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) oplever, at vel-

færdsteknologi er på dagsordenen ledelsesmæssigt. Fordelingen af svarene ses i nedenstående graf: 

 

 

 
 

 

 

Af ledernes uddybende svar i forhold til, hvordan de indgår i drøftelse om velfærdsteknologi i ledernetværk 

o.l., nævnes diverse mødefora som internt/lokalt i ledergruppen, møde med den lokale tovholder for velfærds-

teknologiområdet, forstandermøder, områdeledelsesmøder, direktionsmøder, møder i styre- og implemente-

ringsgruppen og i samarbejdet med Hjælpemiddelcenteret og Center for Frihedsteknologi. Nogle ledere be-

skriver, at velfærdsteknologi (kun) er på dagsordenen i forbindelse med arbejdsmiljø og ergonomi, når der skal 

indføres en ny teknologi, når der skal lægges plan for vedligehold eller når det indgår som en del af besparel-

ser.  

 

De ledere, der ikke indgår i drøftelser om velfærdsteknologi i ledernetværk, har forskellige bud på hvad de 

kunne ønske i den sammenhæng: 



 

 

22 

 

 Det skal være et netværk med de medarbejdere, som har borgerkendskab og som kan bevilge og/el-

ler anmode om hjælpemidlerne 

 Ikke flere møder, da det er eget ansvar at opsøge viden, men flere velfærdsteknologiske muligheder 

 Information om, hvordan vi får koordineret og systematiseret vores tilgang til velfærdsteknologi. 

 

Under tidligere besvarelser har nogle respondenter udtrykt ønske om en tydeligere økonomisk ramme. I den 

forbindelse spørges hver leder om vedkommende har økonomisk mulighed for selv at træffe beslutning om at 

anskaffe velfærdsteknologisk udstyr? Hertil svarer 17 ”ja” (40%), 21 ”nej” (49%) og 5 (12%) ”ved ikke”.  

 

Lederne, der selv har økonomiske muligheder for at kunne træffe beslutning om at anskaffe velfærdsteknolo-

gisk udstyr, spørges om i hvor høj grad på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) de prioriterer at anskaffe vel-

færdteknologisk udstyr. Fordelingen af svar ses i nedenstående graf:  

 

  

 
 

Ledere, der ikke selv har økonomiske muligheder fra at kunne træffe beslutning om indkøb af velfærdstekno-

logisk udstyr, spørges om de har et ønske herom. Fordelingen af svarene fremgår af følgende graf:  

 

 
 

Samlet set fremstår det, at hovedparten af ledere i Sundhed & Omsorg gerne selv vil træffe beslutninger vedr. 

anskaffelse af velfærdsteknologisk udstyr, og at de også vil prioritere sådanne indkøb.  

 

Flere af respondenterne har tidligere henvist til tovholdere på det velfærdsteknologiske område. Informanterne 

spørges nu om der i deres område, er en ressourceperson på det velfærdsteknologiske område. Hertil svarer 

25 ledere ”ja” (59%), 9 svarer ”nej” (21%) og 8 svarer ”ved ikke” (19%). De faggrupper, der hyppigst er res-

sourcepersoner på området er ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere 

og få sygeplejersker enten i et monofagligt arbejde eller som en velfærdsteknologigruppe, der består af for-

skellige faggrupper. Forankringen af disse ressourcepersoner synes primært pt. at være i plejehjem. Fra de 

ledere, der ikke har en ressourceperson på området, er der overvejende et ønske om at have en ressource-

person på området. En respondent fremhæver, at det er ”vigtigt at viden er så tæt på medarbejdere og teamet 

som muligt”. I forhold til dette spørgsmål er det dog værd at bemærke at det ikke er tydeligt, hvad der forstås 

ved henholdsvis ”ressourceperson” og ”tovholder”, og dermed er der ikke tydelighed i forhold til om disse har 

det samme faglige niveau, arbejdsfunktioner osv.  

 

Informanter spørges herefter, om de oplever at der er en klar implementeringsstrategi på det velfærdstekno-

logiske område i Sundhed & Omsorg? Hertil svarer 15 ”ja” (37%), 11 ”nej” (27%) og 15 ”ved ikke” (37%). Disse 

svar tyder på, at hvis der er en implementeringsstrategi på feltet, så har over halvdelen af informanterne ikke 

kendskab hertil. På spørgsmålet om hvordan denne strategi formidles, svarer respondenterne, at den formid-

les via nyhedsbreve og ledermøder. Der er ligeledes svar der peger i retning af, at flere af de positivt-svarende 

selv sidder med i grupper omkring velfærdsteknologi. En referer ligefrem til et ”velfærdsteknologisk netværk”.  
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Af de respondenter, der svarer negativt på om de oplever, der er en klar implementeringsstrategi, fremgår der 

en række forslag, men de færreste er i forhold til forbedring af selve formidlingen af implementeringsstrategien. 

De fleste svar går på indholdet, og ikke på hvordan strategien formidles. Men der er alligevel nogle interessante 

svar, som f.eks. at en respondent savner konneks til Center for Frihedsteknologi og oplever afdelingen helt 

dekoblet fra det arbejde, der foregår i praksis. En respondent peger på, at ”det er svært, når en borger har 

afprøvet et hjælpemiddel, som gør hverdagen lettere, men så efterfølgende ikke kan få det bevilget. Det er et 

etisk dilemma”. I forhold til implementering udtrykker en respondent, at ”det opleves som om, der ikke tages 

højde for alle delelementer i en implementeringsfase. F.eks. aftaler om vedligeholdelse eller gennemtænkt 

plan for undervisning af personale”. En respondent fra hjemmeplejen udtrykker et ønske om, at borgere gene-

relt fra samfundet oplyses om, ”at vi lever i en tidsalder, hvor vi skal have hjælp fra teknologien, således at 

borgere og deres pårørende ikke føler, at vi ikke vil være i hjemmet, men gerne vil hjælpe og skåne medarbej-

derne i forhold til deres arbejdsmiljø”. Og endelig har en respondent et forslag om at frikøbe en implemente-

ringsmedarbejder lokalt, der kan understøtte og opspore potentielle brugere af velfærdsteknologi.  

 

Til sidst spørges informanterne, om de oplever etiske problemstillinger i forhold til implementering af vel-

færdsteknologi. Hertil svarer hver tredje ”ja” (35% af 40). Disse problemstillinger handler om, at:  

 

 ”Der ofte ikke er taget stilling til, hvilke konsekvenser implementeringen af ny teknologi har for 

både borgere og medarbejdere” 

 ”At de velfærdsteknologiske løsninger skal tilpasses borgernes ønsker og behov, og medarbej-

dere skal motiveres til at se potentialet”  

 ”At normering reduceres i forbindelse med indførelse af velfærdsteknologi” 

 ”Det handler mest om befolkningens syn på, at det handler om besparelser frem for mere selv-

stændighed, værdighed og livskvalitet” for ”vores borgere, tror at vi ikke vil være der i hjemmet, 

og at vi udelukkende gør det for at spare penge. Ligeledes en misforstået opfattelse af berø-

ringsangst, fysisk og mentalt – vi vil ikke hjælpe dem på toilettet, og vi har ikke tid til at snakke 

med dem” 

 ”De friskere borgere, der er kandidat til Carendo-stolen kan føle sig mere sygeliggjorte ved at 

skulle sidde i stolen”    

 ”At velfærdsteknologien kan opleves som overvågning”. 

 

Respondenterne peger således på flere etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af velfærds-

teknologi såsom konneks til reducerede normeringer/besparelser, at der er modstand mod maskiner frem for 

mennesker, overvågning, at hjælpemidler som fx Carendo-stolen kan virke sygeliggørende osv. 

 

Som afslutning på spørgsmålene spørges informanten om der er konkrete forhold som vedkommende finder, 

vil henholdsvis fremme eller hæmme en positiv udvikling i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i 

lokalområdet. Informanterne kommer med en række konstruktive forslag, som de finder, vil virke fremmende: 

 

 At der er et økonomisk råderum, som terapeuter evt. kunne være en aktiv del i 

 At anvendelse af velfærdsteknologi ikke udelukkende tænkes ind i en budgetreducerende kontekst 

 At en større vifte af velfærdsteknologiske løsninger er let tilgængelige – f.eks. nemmere at indkøbe 

for de enkelte lokalområder. Et konkret forslag er etablering af en lokal lønpulje, der udmøntes, hvis 

brug af velfærdsteknologi reducerer brugen af pleje og praktisk hjælp. Dette vil give et økonomisk 

incitament til medarbejderne for at implementere teknologi – sandsynligvis samtidigt med en bespa-

relse på omfang af behov for hjælp og pleje/bestillerdelen    

 At der er bedre information, mere tid, bedre rammer og understøttelse til implementering, så det bli-

ver dybt forankret hos både borgere og personale – og herunder også formidlet til sosu-personale  

 At systemer omkring velfærdsteknologi tænkes sammen med Cura 

 At der kan ske visitering af individuelle teknologiske løsninger  
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 At det i højere grad italesættes over for medarbejdere og borgere, at der er behov for at primærsek-

toren udvikler sig – og herunder at der er behov for alternative løsninger som f.eks. gennem vel-

færdsteknologi – for at sektoren kan klare de opgaver, som der bliver givet os. Der afprøves hele 

tiden nye tiltag, og dette kan af nogle medarbejdere opfattes som en meget stor udfordring.  

Informanterne peger på en række forhold som opleves/vurderes som hæmmende: 

  

 Begrænsede økonomiske ressourcer 

 Hvis anvendelsen af velfærdsteknologi er koblet med en konkret sparerunde 

 Dårlig timing og for lidt tid til implementering af velfærdsteknologi. Når medarbejdere har for lidt tid til at 

sætte sig ind i tingene, mister de motivationen 

 At ekspertisen er hos en lille gruppe eksperter på udfører-niveau. Her nævnes eksempelvis at afstanden 

til Center for Frihedsteknologi er hæmmende, og der opleves ikke en lokal forankring. Det opleves som 

meget projektfokuseret hvilket betyder, at viden ikke kommer fra afdelingen og bredt ud til lokalområderne    

 Begrænsninger i at få den individuelle løsning til borgeren 

 Manglende information om hvilke muligheder der er til hvilke borgere; dyre løsninger, som de dårligst 

stillede borgere ikke har råd til  

 Rigiditet i systemet. Når der f.eks. er en plejeseng som ikke fungerer, tager det alt for lang tid før den 

bliver lavet. Det skaber irritation, frustration og dårlige fortællinger om teknologi 

 Modstand fra borgere, der synes, at de bliver ”spist af” med robotlignende løsninger. De siger f.eks. ”det 

er bare fordi I ikke gider komme hos mig” 

 De fysiske rammer: gamle plejehjemsbygninger og pladsen i borgeres eget hjem. 

 

Til sidst i spørgeskemaet får den enkelte informant mulighed for at ønske ”frit på alle hylder” i forhold til vel-

færdsteknologi i Sundhed & Omsorg. Informanterne kommer med en hel række konkrete ønsker til velfærds-

teknologi som de kunne ønske sig: 

 

 Robotstøvsugere og gulvvaskere 

 Gulvsensorer 

 Chip i demente borgeres tøj, så de kan finde den rette dør 

 Den mindre udgave af Carendo = Carino, der kan bruges på små badeværelser 

 Flere skærme, hvor borgerne kan cykle til film fra hele Europa 

 En Raizer 

 Bedre nødkaldeanlæg 

 Bedre kaldeanlæg 

 Intelligente senge, der giver alarm når borger evt. skal vendes eller er våd. 

 

Herudover kunne informanterne ønske sig: 

 

 Etablering af netværk ift. projekter 

 Større valgfrihed ift. velfærdsteknologiske løsninger til eget plejehjem 

 Hurtig hjælp til reparationer  

 Bedre tid til implementering 

 At så meget som muligt afprøves hos relevante borgere – og ikke altid på Vikærgården, da vilkårene 

ikke er sammenlignelige 

 At borgere kan leje udstyr af kommunen 

 At der fra politisk side er klare udmeldinger til offentligheden om hvilke tilbud, borgerne kan gives  

 At økonomiske besparelser først udmøntes når effekten af en implementeret velfærdsteknologiløs-

ning er kendt 

 Kort og præcis information med passende intervaller om velfærdsteknologiløsninger 

 Et inspirationskatalog med gode eksempler på hvor det er lykkes med hvilke teknologier 

 At velfærdsteknologi er billigere at få implementeret, og at det er lettere at anvende optimalt i plejen. 

 

Sammenfattende for dette spørgeskemamateriale kan siges, at omfanget, implementering og driften af vel-

færdsteknologiske løsninger er et komplekst område, da der er forskellige interessenter (borgere, medarbej-

dere, ledere, politikere, virksomheder). Muligheden for anvendelse er afhængig af økonomi, visitationsmulig-
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heder og -praksis, niveauet af hjælp til borgerne, viden, uddannelse og kommunikation om muligheder, vurde-

ring af hvilke borgere der med fordel kan anvende hvilken teknologi, uddannelse af medarbejdere i forhold til 

anvendelse, etik omkring brugen osv. Alle disse faktorer kan sammenfattes i følgende citat:  

 

”Jeg oplever et uforløst potentiale, hvor der er lange arbejdsgange fra idé til hvilket råderum, der er muligt,  

da økonomi i høj grad er styrende for vores adfærd”. 

6 Studerendes praktikpladser og velfærdsteknologi 

I Sundhed & Omsorg er der tilknyttet kliniske vejledere til at varetage den kliniske uddannelse i praktikforlø-

bene for henholdsvis sygepleje-, ergo- og fysioterapeutstuderende. Fordelingen på enhederne i Sundhed & 

Omsorg er følgende:  

 

Tabel C 
                     Hvor? 
 
Fagpersoner 

Sundhedsenhed/ 
Hjemmeplejen 

Plejehjem Specialenheder I alt 

Sygeplejerske – kliniske 
vejledere 

I Sundhedsenhed: 4 
(vejledende) 
I Sundhedsenhed + 
hjemmeplejen: 10 
(vejledende) 

8 3 25 

Ergoterapeut - kliniske  
vejledere 

6 1 4 11 

Fysioterapeut – kliniske   
vejledere 

9 1 
4 
 

14 

I alt 29 10 11 50 

 
Ovenstående tabel illustrerer, at der, samlet set, på plejehjem i Sundhed & Omsorg er ansat henholdsvis otte 

kliniske vejledere for sygeplejestuderende, en klinisk vejleder for ergoterapeutstuderende og en klinisk vejleder 

for fysioterapeutstuderende. I Sundhedsenhederne er antallet af kliniske vejledere for ergo- og fysioterapeut-

studerende højere og mere ligeligt fordelt i forhold til kliniske vejledere for sygeplejestuderende.  

 

Da der er flere tilgængelige velfærdsteknologiske hjælpemidler på plejehjemmene end i sundhedsenhederne 

(jf. listen over velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg i afsnit 5.2), vil antallet af sygeplejestuderende, der 

introduceres til og arbejder med velfærdsteknologi i deres praktikforløb sandsynligvis være større end antallet 

af ergo- og fysioterapeutstuderende. De kliniske vejledere for ergo- og fysioterapeutstuderende har deres pri-

mære tilknytning til sundhedsenhederne, hvor der er begrænset adgang til velfærdsteknologi, og det kan derfor 

være en udfordring at få studerende introduceret til og arbejde med velfærdsteknologi. Det er sandsynligt, at 

de kliniske vejledere i sundhedsenhederne, har et begrænset kendskab til de teknologier, der er implementeret 

i plejehjemmene, da de ikke har tilknytning hertil. 

 Studerendes perspektiv på velfærdsteknologi i forbindelse med 
skole- og praktikforløb 

For at indsamle viden om de studerendes perspektiv på velfærdsteknologi i forbindelse med deres undervis-

ning på professionshøjskolen og i praktikforløb i Sundhed & Omsorg gennemføres interviews med følgende 

studerende:  

  

 To ergoterapeutstuderende på henholdsvis 5. og 6. semester  

 Tre fysioterapeutstuderende, hvoraf to er på 5. semester og en på 6. semester 

 To sygeplejestuderende på henholdsvis 4. og 6. semester.  
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De studerende interviewes i forbindelse med at de afslutter deres praktikforløb i Sundhed & Omsorg. I de 

følgende afsnit fortæller de studerende om deres oplevelser og perspektiv på undervisning og praktik i for-

hold til velfærdsteknologi.   

 Interview med ergoterapeutstuderende  

De to ergoterapeutstuderende spørges indledningsvist om deres forståelse af ordet ”velfærdsteknologi”. De 

forstår ordet som et bredt begreb - noget der kan effektivisere praksis og spare ressourcer, samtidig med at 

man kan bevare kontakten til borgeren. De mener, at det bliver mere udbredt i fremtiden, men de har ikke 

oplevet at få megen undervisning i emnet på uddannelsen.  

De to studerende har forskellige oplevelser i forhold til introduktion til velfærdsteknologi på uddannelsen. Den 

5. semester-studerende har været på tur til DokkX med holdet i starten af semesteret. Her blevet der snakket 

lidt om hjælpemidler, f.eks. om kørestolen, og hvordan den er bygget op. Desuden har den studerende fået 

lidt undervisning i telemedicin. Samlet set mener den studerende ikke, der har været undervisningsforløb i 

velfærdsteknologi på uddannelsen.  

Den 6. semester-studerende har haft undervisning på 5., 8. og 9. modul under den tidligere bekendtgørelse 

for uddannelsen, samt i slutningen af uddannelsen. Undervisningen har primært været en overordnet intro-

duktion til velfærdsteknologi, men også mere specifikt, f.eks. YouTube klip om telemedicin. Der har i undervis-

ningen været dialog om velfærdsteknologi som f.eks. hvilke muligheder og begrænsninger teknologien rum-

mer. Den studerende fremhæver skylle-tørre-toilettet som den eneste teknologi, som de studerende på hendes 

hold har arbejdet med på skolen. 

De studerende fortæller samstemmende, at underviserne på VIA har været gode til at sætte en dialog i gang 

om velfærdsteknologi, men de synes at der mangler noget af det praktiske i undervisningen. ”Det kunne være 

godt at få nogle teknologier ud i undervisningen, så man ikke bliver tilbageholdende med at anvende det i 

forhold til borgerne”. Men samtidigt har de studerende en fælles oplevelse af, at velfærdsteknologi ikke har en 

høj prioritering i uddannelsen.  

I forhold til velfærdsteknologi i praksis fortæller de studerende om praktikforløb på Vikærgården, hvor de har 

arbejdet med træningsrobot. Et studiebesøg på DokkX fremhæves som positivt, men at rundvisningen ikke 

havde relation til undervisningen, men blot var en fremvisning af teknologierne på DokkX. De studerende 

efterspørger derfor muligheder for adgang til teknologierne, således de kan afprøve forskelligt. ”På DokkX så 

og hørte vi om forskellige teknologier, men vi har jo ikke lært, hvordan man bruger det. Det er derfor svært at 

tage det med sig i ud i praksis”. 

Hvorvidt de studerende introduceres til velfærdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb, afhænger 

ifølge de studerende, i høj grad af det enkelte praktiksted, den kliniske vejleder og adgangen til velfærdstek-

nologi på praktikstedet. 

De studerende oplever, at velfærdsteknologi fylder stadigt mere og bliver en større del af praksis. De har derfor 

et ønske om, at der er mere fokus på velfærdsteknologi i uddannelsen, både i teori på uddannelsen og i 

praktikforløb. Konkret har de et ønske om mere tid til at få velfærdsteknologi i hænderne, eksempelvis i et 

living lab, hvor man som studerende kan afprøve og lege med forskellige teknologier, eksempelvis som på 

DokkX. 

 Interview med fysioterapeutstuderende  

Det indledende spørgsmål til de to fysioterapeutstuderende er hvordan de forstår ordet ”velfærdsteknologi”.  

De forstår velfærdsteknologi som noget, der kan gøre livet lettere for borgere og medarbejdere, som eksem-

pelvis kan bruges i forbindelse med ergonomi og spare personalet for slidskader. De forstår også velfærds-

teknologi som træningsredskaber og et rehabiliteringsmiddel, der kan hjælpe borgere til øget selvstændighed/ 

selvhjulpenhed.  

De studerende giver udtryk for, at de ikke kan huske, at de har beskæftiget sig med velfærdsteknologi på 

uddannelsen. De nævner velfærdsteknologi som læringsudbytte, men at det ikke er noget, der har været fokus 
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på eller har været et gennemgående tema i undervisningen. Selvom de studerende ikke har modtaget under-

visning i velfærdsteknologi på uddannelsen, oplever de det som en naturlig ting at anvende teknologierne i 

praksis, da de er en generation, der er født ind i den teknologiske tidsalder. De udtrykker dog behov for at lære 

noget mere om at forholde sig kritisk til brugen af velfærdsteknologi, om etik og hvilken betydning det har for 

faget, for borgerne osv. Med andre ord oplever de studerende ikke, at velfærdsteknologi prioriteres særligt højt 

i uddannelsen: ”Underviserne forventer måske, at det er noget vi selv skal opsøge/undersøge eller bliver in-

troduceret til, når vi er i praktik”. Men de studerende nævner samtidigt, at de har haft ergonomiundervisning 

på uddannelsen, hvor de modtog undervisning i lifte og vendesystemer. En af de studerende fortæller, at hun 

tilfældigt kom forbi en udstilling af forskellige velfærdsteknologier på campus. 

De studerende har en oplevelse af, at teknologierne ikke findes/er tilgængelige på uddannelsen, men møder 

teknologien uden for uddannelsen. De har derfor kun mulighed for at beskæftige sig med velfærdsteknologi, 

hvis de møder det i praktikken. De studerende fremhæver Vikærgården som praktiksted, hvor de har arbejdet 

med velfærdsteknologi. Men på andre praktiksteder har de ikke beskæftiget sig med velfærdsteknologi. De 

studerende udtrykker et stort ønske om at beskæftige sig med velfærdsteknologi på andre praktiksteder. 

De studerende har været på rundvisning på DokkX - dog ikke i relation til undervisningen. Men her oplever de 

ikke, at de har fået større viden om velfærdsteknologi blot ved at se teknologierne. De studerende har derfor 

et stort ønske om at få mere introduktion og have bedre muligheder for at kunne afprøve velfærdsteknologi.  

På de fleste praktiksteder, der er tilknyttet uddannelsen, oplever de studerende at der er begrænset adgang 

til teknologier. Så når adgangen i praktikken og på uddannelsen er begrænset, bliver det svært som stude-

rende at lære at anvende velfærdsteknologi. De studerende udtrykker derfor ønske om tilgængelige teknolo-

gier på uddannelsen, evt. på tværs af flere uddannelser. De studerende foreslår, at der eksempelvis kan være 

firmaer, der udstiller og introducerer til velfærdsteknologi på VIA – med elementer, der kan bringes ind i un-

dervisningen.   

 Interview med sygeplejerskestuderende  

Indledningsvist i interviewet spørges de sygeplejestuderende om, hvad de forstår ved velfærdsteknologi. De 

forstår emnet som noget it- teknisk, som måleapparater og -udstyr, men uddyber at de gennem uddannelsen 

har fået en større forståelse af, at det også omhandler hjælpemidler, der kan hjælpe ansatte i hele sundheds-

sektoren og hjælpe borgere, så de opnår større selvhjulpenhed.  

På uddannelsen har de sygeplejestuderende har haft velfærdsteknologi som fag på skemaet, med ca. 10 

timers teoretisk undervisning. Undervisningen har ikke beskæftiget sig specifikt medteknologier, men de stu-

derende blev introduceret til området på et meget overordnet niveau, f.eks. i forhold til kommunikationsplat-

forme, Skype-møder med læger mv. På 1. semester havde de sygeplejestuderende et forløb i skolens simu-

lationslaboratorie, der er lavet som en sygehusafdeling med bl.a. skylletoilet, plejesenge og blodtryksmålere. 

De studerende blev i den forbindelse undervist i ergonomi og forflytninger. I forbindelse med undervisningen 

fik de studerende en rundvisning på DokkX, hvor de så forskellige teknologier.  

Den ene sygeplejestuderende oplever, at emnet velfærdsteknologi prioriteres godt på hendes studiet, som er 

net baseret. Denne studerende oplever, at der her har været et ekstra fokus på velfærdsteknologi og på, 

hvordan man i fremtiden skal arbejde i sundhedsvæsenet med bl.a. Skype-møder, hvilket hun også har brugt 

i forbindelse med sin egen uddannelse. Den anden studerende oplever modsat, at velfærdsteknologi priorite-

res lavt i uddannelsen. Hun refererer til, at underviserne på VIA har givet udtryk for, at det er svært at være 

opdateret på ny teknologi, og at underviserne udtrykker at deres egen viden er forældet, da det er længe siden, 

at de selv har været ude i praksis. 

I praktikforløbene oplever de sygeplejestuderende at velfærdsteknologi prioriteres både i primær og i sekun-

dærsektor, f.eks. med undervisning i Cura, EPJ, blodsukkermåling osv. Ifølge de studerende er der størst 

fokus på velfærdsteknologi i primærsektor, da man i højere grad har fokus på at gøre borgerne selvhjulpne 

med brug af teknologier og hjælpemidler. På sygehuset oplever de studerende, at man i højere grad som 

sygeplejerske skal gøre tingene for patienterne, da de er mere passive. De studerende syntes det ville være 
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hensigtsmæssigt at opfordre patienter til at være mere aktive under indlæggelse, og måske allerede her intro-

ducere dem til teknologier og hjælpemidler. De studerende mener at patienterne på den måde kan være bedre 

stillet ved udskrivelse i forhold til at komme hjem og igen blive aktive i eget liv.  

En af de studerende mener, at sammenkobling af den viden hun har fået i undervisningen og hendes viden 

fra praksis, har givet et godt fundament. Hun betvivler om undervisningen alene, kunne have givet hende et 

tilstrækkeligt kendskab til og forståelse for velfærdsteknologi. Men generelt ønsker de sygeplejestuderende et 

større fokus på velfærdsteknologi, hvis de skal opnå viden om, kunne vurdere og anvende velfærdsteknologi 

i praksis. De udtrykker ønske om mere undervisning i velfærdsteknologi og mulighed for at de kan arbejde i 

simulationslaboratorium på de første semestre.   

 Prøvehandlinger 

I det følgende afsnit, beskriver en klinisk vejleder to prøvehandlinger, hvor studerende har arbejdet med vel-

færdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb. Vejlederen har haft fokus på, at studerende arbejder med 

velfærdsteknologiske løsninger for borgerne. Disse prøvehandlinger er kommet i stand på foranledning af en 

klinisk vejleder, der er meget engageret i - og er ressourceperson på - det velfærdsteknologiske område. 

Prøvehandlingerne udspringer således af et personligt engagement i området.    

 Prøvehandling 1: Studerende som ”velfærdsteknologiske im-
plementeringsagenter” 

 

”I Område Christiansbjerg er det besluttet, at hjemmeplejen fremadrettet skal anvende Raizer til at 

hjælpe borgere op fra gulvet, efter fald i eget hjem. Indtil for nylig anvendte hjemmeplejen løftepuder, 

men da de blev konstateret defekte og det ud fra et økonomisk perspektiv er for dyrt at reparere eller at 

ringe efter Falck, blev beslutningen truffet om at låne de tilgængelige Raizers, der er at finde i områdets 

plejehjem. Kun få medarbejdere i hjemmeplejen havde kendskab til Raizeren og en introduktion til tek-

nologien var derfor relevant at få iværksat. 

 

Seks bachelorstuderende fik, i forbindelse med deres praktikforløb i Område Christiansbjerg, til opgave 

at undervise ca. 50 medarbejdere fra hjemmeplejen i brug af Raizer, med vejledning fra den kliniske 

underviser. 

Undervisningsforløbet blev berammet til 7 seancer af ca. 40 min., over 3 uger med max 8 deltagere på 

hvert hold, da den enkelte medarbejder skulle have mulighed for at have teknologien i hænderne og 

afprøve den. De studerende dannede både mono- og tværprofessionelle makkerpar i undervisningen 

og havde frihed til selv at planlægge form og indhold, med Raizeren som omdrejningspunkt. 

 

Det fremgår af semesterbeskrivelserne, at de studerende, udover at beskæftige sig med velfærdstekno-

logi, bl.a. skal arbejde med pædagogiske implementeringsstrategier og -processer, ergonomi og forflyt-

ningskundskab, professionel kommunikation, herunder formidling til grupper og samarbejdspartnere, 

rollen som konsulent og vejleder mv. Det er derfor relevant at studerende varetager undervisningsforløb 

for samarbejdspartnere i forbindelse med deres praktikforløb. 

 

Forløbet blev evalueret med interviews af to fysioterapeutstuderende og to medarbejdere fra hjemme-

plejen. De to studerende giver udtryk for at det har været en spændende opgave at undervise. De kendte 

Raizer på forhånd, hvilket de ser som en fordel, da de har været trygge ved teknologien. De har nået at 

gennemføre undervisningen fire gange, hvilket har givet dem en vis rutine, men også en mæthed i at 

udføre den samme opgave. De har oplevet stor forskel i medarbejdernes engagement og holdning til 

teknologien på de forskellige hold, hvilket har givet anledning til nogle refleksioner over hvordan under-

visning tilrettelægges og hvordan deltagerne involveres og aktiveres. Det må gerne være sjovt, siger de 

studerende. De har også fået et andet perspektiv på både teknologi, ergonomi og undervisningsopga-

ven i kraft af det tværfaglige fokus med både ergoterapeutstuderende og de sosu-medarbejdere, som 

deltog i undervisningen. De to fysioterapeutstuderende betragter nu sig selv som Raizer-eksperter og 
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interessen for velfærdsteknologi er blevet styrket. De overvejer begge to en mulig overbygning på ud-

dannelsen med fokus på teknologi. 

 

Efter undervisningen blev to medarbejdere fra hjemmeplejen, en sosu-assistent og sosu-hjælper spurgt 

om deres udbytte af undervisningen. Deres oplevelse var, at undervisningen gav dem gode forudsæt-

ninger for at anvende teknologien sammen med borgeren, idet de havde haft mulighed for at øve sig. 

Derudover fik de udvekslet gode ideer i relation til specifikke borgere og afprøvet alternative metoder til 

brug af Raizer, eksempelvis med brug af sejl. I undervisningen fik hjemmeplejen også drøftet nogle 

etiske aspekter, i forhold til hvad man skal være opmærksom på, hvordan der kan skabes tryghed for 

borgeren osv. De interviewede fortalte, at undervisningen havde medvirket til, at flere kolleger fra teamet 

havde haft mod til at anvende teknologien i borgernes hjem, og med gode erfaringer, både ud fra et 

borger- og medarbejderperspektiv. De gode erfaringer, blev til den gode historie om teknologien i tea-

met, hvilket gav flere kolleger mod til at prøve i praksis. 

 

Medarbejderne oplevede at de studerende var dygtige, kreative og meget engagerede som undervisere, 

at de var gode til at få alle ”på gulvet” i forhold til at prøve teknologien på egen krop og samle og skille 

Raizeren ad. Den ene interviewede mener ikke, at undervisningen kan klares med en YouTube video, 

da hun oplever sin egen faggruppe som praktikere, der på forhånd er skeptiske overfor ny teknologi. 

Det skaber en tryghed at have teknologien i hænderne, forud for arbejdet med borgeren. 

 

 Prøvehandling 2: Studerende styrker borgers empowerment 
vha. sundhedsapp 

”En borger på 48 år har, som følge af svær overvægt (170 kg), mange relaterede sygdomme (hjerte/ 

kredsløb og nedsat lungefunktion) og deraf hyppige indlæggelser. Borgeren har nedsat initiativ og mo-

tivation i forhold til fysisk aktivitet, begrænset sygdomsindsigt, nedsat kognition, egenomsorg osv. En 

fysioterapeutstuderende fik til opgave at finde en app, der kunne styrke borgerens empowerment. Den 

studerende undersøgte forskellige muligheder og fandt frem til en sundhedsapp, hvor der bl.a. dagligt/ 

flere gange ugentligt skulle registreres væskeindtag, antal gåede skridt, vægtkurve og saturation (i for-

bindelse med træning). Den studerende investerede en del tid i at introducere borger til appen. Gradvist 

kunne borger selv registrere sine data og overtog selv ansvaret for det. 

 

Sundheds-appen fungerede både som motivationsfaktor for borgeren og som kommunikationsplatform 

mellem forskellige sundhedsfaglige aktører. Eksempelvis medvirkede appen til, at den praktiserende 

læge, via borgers egen mobil, fik adgang til borgerrelaterede data, der bidrog til at optimere den medi-

cinske behandling og dermed til forebyggelse af genindlæggelse. Sundheds-appen illustrerede sund-

hedsdata over en længere periode vedr. vægtkurve, væskeindtag, saturation, antal gåede skridt mv. 

Dette gav den praktiserende læge et mere nuanceret billede af borgerens tilstand over tid, hvilket hun 

ikke selv kunne gøre rede for, pga. nedsat kognition. 

 

Fordelen ved at en studerende varetog opgaven var, at studerende generelt har et godt kendskab til 

teknologier, i højere grad kan og tør anvende dem og kan se potentialet i teknologier. Den studerende 

har desuden en anden tidsramme end det faste personale, til at arbejde med implementeringen sammen 

med borgeren.” 

 

Sammenfattende for disse to prøvehandlinger kan siges at professionsstuderende er og kan være en driv-

kraft i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi sammen med medarbejdere og borgere. Samtidigt 

er der for den studerende et stort potentiale for professionsrettet læring. Her kan f.eks. peges på, at de 

studerende er kreative i deres tilgang til undervisning, og de vil gerne gøre det spændende og udfordre. De 

studerende tænker anderledes og kommer med nye input, da de endnu ikke er en del af den eksisterende 

kultur på arbejdspladsen. De fleste studerende er født ind i den digitale verden. Det betyder, at mange har 

en naturlig interesse for, viden om og engagement i teknologi. De har derfor potentiale til at være gode 

ambassadører i forhold til afprøvning og implementering. 
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 Kliniske vejlederes perspektiv på velfærdsteknologi i områderne 

For at indsamle viden om de kliniske vejlederes perspektiv på velfærdsteknologi udsendes spørgeskema til 

de kliniske vejledere, der varetager praktikken for studerende fra Fysioterapeut-, Ergoterapeut- og Sygeple-

jerskeuddannelsen. I alt har 25 kliniske vejledere ud af 50 mulige svaret, hvilket giver en svarprocent på 50. 

Nedenstående tabel illustrerer fordeling af besvarelser i forhold til faggrupper:  

 

 

Tabel D 

Uddannelse Antal ansatte Antal besvarelser Svarprocent, % 

Ergoterapeut 11 6 55 

Fysioterapeut 14 7 50 

Sygeplejerske 25 12 48 

I alt/gennemsnit 50 25 50 

 

Svarprocenten mellem de tre faggrupper ses at ligge på et sammenligneligt niveau.   

 

Informanterne spørges indledningsvist om hvilke velfærdsteknologier, de har kendskab til i deres område. Af 

de 21 respondenter, der svarer, nævner de hver mellem fem og 25 velfærdsteknologier, hvor en respondent 

dog anfører, at ”jeg har et godt kendskab til de velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hvis vi dog lige er enige 

om hvad der menes med velfærdsteknologiske hjælpemidler eller bare hjælpemidler generelt”. I det følgende 

skelnes således ikke mellem de to typer af hjælpemidler. I hjemmeplejen (udeområdet) nævnes følgende 

hjælpemidler: forflytningsteknologier i form af spiler dug og Raizer, ind- og udstigningsseng, benløfter, nye 

toiletstole, tablet-knuser, tablet-deler, tablet-udprikker, støttestrømpe af- og påtager, hjælpemiddel til øjendryp-

ning m.m. 

 

I forhold til plejehjem beskriver en respondent det på følgende måde: ”Da jeg arbejder på et nyere plejehjem 

har vi alle de mest almindelige velfærdshjælpemidler som f.eks. forflytningsplatform, loftlifte, plejesenge, 

skylle-tørretoiletter, automatisk døråbning og lystænding, automatiske gardiner og vinduer, hjælpemidler til 

støttestrømpe-påtagning, it-udstyr, døralarmer, ringemåtter, GPS, BT-apparat, SAT-måler, BS-måler, køre-

stole, badebænke, bækkenstole, spiserobot, andre hjælpemidler til spisning osv.”. Herudover kan nævnes 

hjælpemidler som kugledyner, kugleveste, knætæpper, stole, kædeveste, kædetæpper, demenstasken, Sæ-

len Paro og diverse dyr, Touch & Play, Tower Taffel, 3D briller, Kelvinstole, Vela-stole, Motiview, badestole 

med tilt, glasfiberdyr, ror med musik, den intelligente ble, døgnrytmelys, sansestue med skærm, lys og lyd, 

bevægelsesalarm, Carendo stol, Carino stol, Sara Steady, Robofit osv. Af it-løsninger nævnes CURA, Tele-

medicin og Phoniro. De kliniske vejledere har således kendskab til en stor vifte af velfærdsteknologier, om end 

der er stor variation på hvor mange teknologier, de nævner.  

 

De kliniske vejledere spørges herefter om, hvordan de hver især er blevet introduceret til teknologierne. Re-

spondenterne gives her forskellige svarmuligheder i form af E-læring, undervisning, sidemandsoplæring, selv-

lært, ikke oplært/introduceret og andet. Fordelingen af svar ses af nedenstående graf:   
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Under ”andet” svarer respondenterne følgende:  

 ”CareWare dage og efterfølgende besøg af konsulent og undervisning” 

 ”Meget forskelligt. Men det er vigtigt, at et hjælpemiddel kommer i spil med den enkle borger fordi 

nogle hjælpemidler har mange små finesser og vil kunne bruges på mange forskellige måder ud fra 

den funktionsnedsættelse der er tale om.” 

Denne fordeling i forhold til tilegnelse af viden om velfærdsteknologier peger på, at megen oplæring sker in-

dividuelt eller som sidemandsoplæring i den konkrete situation sammen med borgeren.  

 

I forlængelse af ovennævnte spørgsmål svarer respondenterne på, om de har ønske om yderligere introduk-

tion, undervisning o.l. Fordelingen ses i nedenstående graf: 

 

 
 

 

Over halvdelen af respondenter ønsker således mere viden og undervisning om velfærdsteknologi. Alle re-

spondenter, der svarer at de ønsker yderligere introduktion, undervisning o.l., uddyber deres svar. I disse svar 

peges der på, at det kan bidrage til større faglighed, kendskab til borgernes muligheder for velfærdsteknologi, 

for ”det er vigtigt, at vi som kliniske vejledere giver den rigtige undervisning videre til de studerende”. I forhold 

til eget arbejdsfelt nævnes, at ”det er vigtigt i mit arbejde, at jeg kender til brugen af de velfærdsteknologiske 

hjælpemidler vi har i området således jeg måske kan få nogle lettere arbejdsgange, men også så borgerne 

kan blive mere selvhjulpne”. 

 

Ligeledes nævnes, at der er brug for mere teknisk viden om brug af velfærdsteknologi, og at der er ønske om 

mere læring fra producenternes side, da ”producenten ofte har mange små fif som det kan tage tid at lære og 

derfor skal vi første gang have det fra deres side når der er tale om meget tekniske hjælpemidler eller emner 

der er højrisiko inden for”. Respondenter har her forslag om at kunne deltage på CareWare dagene, ”hvor 

mange nye ideer præsenteres. Her fik jeg idé til denne madras til en demensramt dame, som fik hjælp til at 

kunne vendes uden at blive forstyrret om natten. Men jeg mangler at kunne komme af sted for at følge med 

og opleve nye hjælpemidler og se de gamle som hele tiden udvikles. Fx flere kursusaktiviteter på Hjælpemid-

delcentret, som de dog er begyndt lidt med. DokkX inspirations dage også fine - især dem der er gratis. Det er 

svært at komme til Hjælpemiddelmessen i København, men det kunne også være en mulighed…” 

 

Respondenter, der svarer ”nej” til behov et for yderligere introduktion, undervisning o.l. uddyber det enten med, 

at det ikke er komplicerede velfærdsteknologier de arbejder med, at der er superbrugere på stedet eller at ”der 

kan gå måneder og år imellem vi anvender de respektive hjælpemidler - og viden blive ofte glemt hvis ikke det 

anvendes - ligesom der ofte er sket nyt siden jeg har brugt det sidst. Derfor orienterer jeg mig fra sag til sag 

og tager udgangspunkt i borgerens behov mere end hvad der er indkøbsaftale på”. 

 

Herefter sættes fokus på anvendelse af velfærdsteknologi. De kliniske vejledere spørges om, hvor meget de 

anvender velfærdsteknologi i forhold til de studerende der er i praktik? Fordelingen af svarene på en skala fra 

1 til 5 (hvor 5 er højest) ses i nedenstående graf.  
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Af svarene ses at 14% af de kliniske vejledere i lav/mindre grad anvender velfærdsteknologi i forhold til de 

studerende (1+2), 32% i nogen grad (3), mens 41% gør det i høj grad (4+5). Hvis denne fordeling sættes i 

forhold til at halvdelen af respondenterne er terapeuter, der er ansat i Sundhedsenheder, hvor tilgængelighe-

den til velfærdsteknologi kan være begrænset (j.fr. tabel A) kan fordelingen af svar siges at være forventelig. 

Grafen illustrerer, at der kan siges at være behov for at øge fokus på de studerendes introduktion til og brug 

af velfærdsteknologi under deres praktikforløb.  

 

Herefter spørges de kliniske vejledere om, hvor meget de anvender velfærdsteknologi i egen faglige praksis 

generelt? Fordelingen af svarene som går på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) ses i nedenstående graf. 

 
 

Af svarene ses at en tredjedel af de kliniske vejledere i lav/mindre grad selv anvender velfærdsteknologi i 

deres arbejde (1+2), ca. en tredjedel i nogen grad (3), mens en lille tredjedel gør det i høj grad (4+5). Med 

forbehold for antallet af respondenter tyder det dog på at velfærdsteknologi i de kliniske vejlederes egen faglig 

praksis ikke er et allesteds nærværende emne. Igen kan dette måske afspejle de kliniske vejlederes tilgæn-

gelighed til velfærdsteknologi i deres daglige praksis, hvad enten de er ansat på plejehjem eller i en sundheds-

enhed. 

 

Afslutningsvis spørges respondenter om i hvor høj grad de oplever ledelsesmæssig bevågenhed på velfærds-

teknologi i deres område? Fordelingen af svarene der går på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) ses i neden-

stående graf. 
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Fordelingen af svarene tyder på at halvdelen af de kliniske vejledere oplever en ledelsesmæssig bevågenhed 

på velfærdsteknologi. Spørgsmålene til de kliniske vejledere kan dog ikke svare på, hvorfor der tilsyneladende 

er et gab mellem denne ledelsesmæssige bevågenhed og omfanget af den praktiske anvendelse af velfærds-

teknologi i de kliniske vejlederes egen praksis og i anvendelsen af velfærdsteknologi i de studerendes praktik.    

 

7 Det velfærdsteknologiske område i VIA Sundhed 

 De nye bekendtgørelser og velfærdsteknologi 

Styrelsen for Videregående Uddannelser igangsatte i december 2014 et udviklingsarbejde med fokus på ud-

vikling af ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser herunder uddannelserne til ergoterapeut, fysio-

terapeut og sygeplejerske. Styrelsen sendte de nye bekendtgørelser til uddannelserne i høring i foråret 2016, 

således at udviklingen af bacheloruddannelser blev gennemført i samarbejde med centrale aktører på sund-

hedsområdet og har ført til en justering af uddannelsesbekendtgørelserne for hver af de ni uddannelser. Alle 

uddannelserne leder fortsat til ét nationalt kompetenceniveau inden for hver profession.  

 

Justeringen af uddannelserne indeholder dels en ændret struktur i uddannelsesforløbene, dels en justering af 

mål for læringsudbytte beskrevet som viden, færdigheder og kompetencer. Efter afsluttet høring drøftede sty-

regruppen de indkomne høringssvar. De nye bekendtgørelser blev udstedt i juni 2016 med senere ændringer 

i maj 2018. I denne afdækningsrapport sættes fokus på hvordan det velfærdsteknologiske område beskrives i 

bekendtgørelserne for professionsuddannelse til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske.  

 

Bekendtgørelserne for de tre uddannelser beskriver forskellige mål for den uddannede i forhold til velfærds-

teknologi/professionsrelevant teknologi. Uddrag fra bekendtgørelserne i forhold til vidensmål, færdighedsmål 

og kompetencemår er sammenfattet i nedenstående tre tabeller.  

 

 

Tabel E 

Bekendtgørelse for Ergoterapeutuddannelsen (6): 

Vidensmål Den uddannede  

-har viden om og kan reflektere over teknologi der kan understøtte deltagelse i hver-

dagslivets aktiviteter og kan reflektere over teknologiens terapeutiske potentiale for re-

levante målgrupper 

-har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi og teknologiens betydning. 

Færdighedsmål Den uddannede kan 

-anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, 

som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. 

Kompetencemål Den uddannede kan 
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-selvstændigt indgå i og håndtere udvikling, implementering og formidling af nye tekno-

logier i forskellige kontekster, i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktø-

rer 

-håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informati-

ons- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 

Bekendtgørelse for Fysioterapeutuddannelsen (7): 

Vidensmål Den uddannede 

-har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi og teknologiens betydning. 

Færdighedsmål Den uddannede kan  

-i samarbejde med borgeren, vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske 

løsninger, med henblik på at understøtte og fremme borgerens bevægelsesmulighed 

og funktion, samt deltagelse i samfundet 

-anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, 

som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. 

Kompetencemål Den uddannede kan  

-selvstændigt lede og udvikle nye virksomhedsområder i relation til samfund og sund-

hed, der understøtter iværksætteri, samt sundhedsteknologisk og borgerdreven udvik-

ling inden for offentlig og privat sektor 

-håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informati-

ons- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 

Bekendtgørelse for Sygeplejerskeuddannelsen (8): 

Vidensmål Den uddannede har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af tek-

nologi i pleje, omsorg og behandling. 

Færdighedsmål Den uddannede kan anvende og vurdere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, 

omsorg og behandling. 

Kompetencemål Den uddannede kan håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, 

herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der både ligheder og forskelle i de opsatte mål på uddannelserne. Eksempelvis 

er der lighed i ”Kompetencemålet” i de tre bekendtgørelser, hvor de studerende skal kunne ”håndtere og på-

tage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikations i den relevante 

kontekst”. I bekendtgørelserne for Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen, er der ligeledes nævnt nogle fælles 

formuleringer og mål, der relaterer sig til velfærdsteknologien, på både videns- og færdighedsniveau.  

 Semesterbeskrivelser 

De opsatte mål i de ministerielle bekendtgørelser er herefter ”oversat” til semesterbeskrivelser på de enkelte 

uddannelser i VIA Sundhed. Det er således i semesterbeskrivelserne at de konkrete mål for viden, færdighe-

der og kompetencer omsættes til undervisningsmål. I dette afsnit beskrives dette for VIA Sundheds professi-

onsuddannelser til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske. Se tabel F.  

 

Tabel F:  

Semester Ergoterapeut 

(opdateret d. 17.08.18) 

Fysioterapeut 

(opdateret d. 15.08.18) 

Sygeplejerske 

(opdateret d. 8.08.18) 

1.   Tema: 

Du lærer om metoder og teknologier 

til observation og vurdering i relation 

til de udvalgte sundhedsudfordrin-

ger og sygdomssammenhænge. 

Viden: 

Den studerende beskriver viden om 

professionens brug af teknologi i 

pleje og behandling. 

Færdigheder: 
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Den studerende anvender teknolo-

gier i observation, vurdering, plan-

lægning og udførelse af pleje, om-

sorg og behandling i forhold til sund-

hedsudfordringer og sygdomssam-

menhænge. 

Indhold: 

Du vil blive undervist i …-og teknolo-

gier til observation og vurdering. 

2. Viden: 

Beskrive og give overblik over tekno-

logi, der kan understøtte deltagelse i 

hverdagslivets aktiviteter. 

Praktik/ klinisk uddannelse: 

Teknologi 

Temaer:  

Der inddrages teknologi der kan an-

vendes til at undersøge og monito-

rere, samt understøtte bevægelse 

og funktion. 

Færdigheder: 

Den studerende kan anvende tekno-

logier til understøttelse af bevægelse 

og funktion. 

Indhold:  

Teknologier til understøttelse af be-

vægelse og funktion. 

 

Tema: 

Du vil blive undervist i teknologier, 

metoder og dokumentation til pleje 

og behandling, samt tidlig opsporing 

af sygdom. 

Færdigheder: 

Den studerende anvender teknolo-

gier i planlægning og udførelse af 

pleje, omsorg og behandling. 

Indhold: 

Du vil blive undervist i teknologier og 

metoder til pleje og behandling og 

tidlig opsporing af sygdom, samt til 

dokumentation af sygepleje. 

Sundhedsteknologier i sygeplejen. 

3. Viden:  

Den studerende kan forklare og 

sammenligne teknologi, der kan un-

derstøtte deltagelse i hverdagslivets 

aktiviteter og kan udlede og forklare 

teknologiens terapeutiske potentiale. 

 Viden: 

Reflekterer over professionens an-

vendelse af teknologi i pleje, be-

handling og kvalitetssikring. 

Færdigheder: 

Anvender professionsrelevant infor-

mations-, kommunikations- og vel-

færdsteknologi i planlægning, udfø-

relse og udvikling af pleje, omsorg 

og behandling, herunder medtænker 

patientens/ borgerens egne ressour-

cer. 

Indhold: 

Den studerende vil blive undervist i 

ledelse …., samt velfærdsteknologi-

ske løsninger og metoder til kvali-

tetssikring og udvikling af praksis, 

herunder innovation. 

Centralt indhold: 

Informations-,. kommunikations- og 

velfærdsteknologi. 

Teknologier i pleje og behandling. 

Velfærdsinnovation og entreprenør-

skab. 

4. Viden:  

Den studerende kan forklare og 

sammenfatte professionens anven-

delse af informations- og kommuni-

kationsteknologi og teknologiens be-

tydning. 

Færdigheder:  

Den studerende kan anvende pro-

fessionsrelevant informationstekno-

 Kompetencer: 

Den studerende anvender professi-

onsrelevant teknologi, herunder in-

formations- og kommunikationstek-

nologi i den relevante kontekst. 

Centralt indhold: 

Velfærdsteknologi og sundhedsinfor-

matik. 
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logi og opsøge og udvælge kommu-

nikations- og velfærdsteknologi, som 

i størst muligt omfang indtænker bor-

gerens egne ressourcer. 

Praktik/ klinisk uddannelse: 

Informations-, kommunikations- og 

velfærdsteknologi. 

5. Viden: 

Den studerende har viden om og 

kan reflektere over teknologi, der 

kan understøtte deltagelse i hver-

dagslivets aktiviteter og kan reflek-

tere over teknologiens terapeutiske 

potentiale for relevante målgrupper. 

Den studerende har viden om og 

kan reflektere over professionens 

anvendelse af informations- og kom-

munikationsteknologi og teknologi-

ens betydning. 

Færdigheder: 

Den studerende kan anvende pro-

fessionsrelevant informations-, kom-

munikations- og velfærdsteknologi, 

som i størst muligt omfang indtæn-

ker borgerens egne ressourcer. 

Kompetencer: 

Den studerende kan organisere og 

gennemføre anvendelse af professi-

onsrelevant teknologi, herunder in-

formations- og kommunikationstek-

nologi i den relevante kontekst. 

Teoretisk undervisning:  

Teknologi. 

Praktik/ klinisk uddannelse:  

Teknologi. 

I bekendtgørelsen står følgende 

nævnt under ”Fagområder, fag og 

ECTS-fordeling” som en del af se-

mesterets læringsudbytte: professio-

nel kommunikation, informationstek-

nologi og sundhedsinformatik (2 

ECTS-point). 

Kompetencer: 

Den studerende argumenterer for 

inddragelse af professionsrelevant 

teknologi, herunder informations- og 

kommunikationsteknologi i den rele-

vante kontekst. 

Centralt indhold: 

Professionsrelevant teknologi. 

 

6. Kompetencer: 

Den studerende kan organisere og 

gennemføre udvikling, implemente-

ring og formidling af nye teknologier i 

forskellige kontekster i samarbejde 

med forskellige målgrupper og øv-

rige aktører. 

Kan håndtere og påtage sig anven-

delse af professionsrelevant tekno-

logi, herunder informations- og kom-

munikationsteknologi i den relevante 

kontekst. 

Teoretisk undervisning:  

Teknologi. 

Praktik/ klinisk undervisning:  

Koordinere og implementere tekno-

logier. 

 Tema: 

Der fokuseres på metoder til kvali-

tetssikring, kvalitetsudvikling og tek-

nologiske løsninger, samt metoder til 

innovation, udvikling og forskning for 

at kunne reflektere over sygepleje. 

Kompetencer: 

Den studerende kan selvstændigt 

håndtere teknologier i planlægning, 

udførelse og udvikling af pleje, om-

sorg og behandling. 

Indhold: 

Den studerende skal arbejde med 

metoder til kvalitetssikring, kvalitets-

udvikling og teknologiske løsninger,  

samt metoder til innovation, udvik-

ling og forskning for at kunne reflek-

tere over selvstændig sygeplejevirk-

somhed. 

Sundheds- og velfærdsteknologi. 
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Som det fremgår af overstående tabel, synes der ud fra semesterbeskrivelserne at være en markant forskel i 

de tre uddannelsers prioritering af velfærdsteknologi/ professionsrelevant teknologi på de respektive semestre 

på uddannelsen og i klinikken;  

 

 På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/teknologi en 

del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. Lige-

ledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en del af 

indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget tekno-

logi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

 

 På Fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på uddannel-

sens 2. semester, hvor de studerende modtager undervisning heri. I henhold til læringsudbytterne, 

skal de studerende på 2. semester, kunne anvende teknologier på færdighedsniveau. I henhold til 

beskrivelsen af 5. semester, skal studerende beskæftige sig med professionel kommunikation, infor-

mationsteknologi og sundhedsteknologi, svarende til 2 ECTS i undervisningen og 2 ECTS i den klini-

ske undervisning. De resterende semesterbeskrivelser på Fysioterapeutuddannelsen beskæftiger sig 

ikke med velfærdsteknologi.  

 

 På Sygeplejerskeuddannelsen er velfærdsteknologi/professionsrelevant teknologi nævnt som en del 

af læringsudbytterne på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau i samtlige af uddannelsens se-

mesterbeskrivelser. Velfærdsteknologi/ teknologi er også beskrevet som en central del af indholdet i 

undervisningen på de forskellige semestre.  

 

 Uddannelseschefers perspektiv på velfærdsteknologi 

 

For at afdække det velfærdsteknologiske perspektiv i forhold til Ergo-, Fysioterapeut- og Sygeplejerskeud-

dannelsen gennemføres individuelle interview med interview guide med de to uddannelseschefer. Da de har 

delt ansvar i forhold til de tre uddannelser belyses deres perspektiv individuelt. 

 Sygeplejeuddannelsen og velfærdsteknologi 

Uddannelseschefen for Sygeplejerskeuddannelsen beskriver indledningsvist, at der på uddannelsen er faglige 

drøftelser af, hvordan der skal undervises i velfærdsteknologi. Specielt i forbindelse med planlægningen af de 

nye studieordninger er dette konkretiseret ved at der på tværs af de syv udbudssteder2 er nedsat en arbejds-

gruppe med de velfærdsteknologiske eksperter, der er ansat på udbudsstederne. Arbejdsgruppens arbejde er 

at definere hvordan velfærdsteknologi kan være en paraply, der hele tiden tages i betragtning, når der arbejdes 

med sygepleje. Det er et arbejde der er i proces, og ”den drøftelse om, hvor vi er på vej hen, har vi ikke landet 

endnu”. Men ”fra september 2019 laver vi et andet teoretisk indhold i vores uddannelse til sygeplejerske, som 

er mere harmoniseret. Hertil skal vi have taget stilling til om velfærdsteknologi skal være en paraply på nogle 

af disse temaer eller alle temaer, hvordan skal det ligge? Som et selvstændigt område med ECTS-point? Skal 

det dække mange andre elementer? Det er på samme måde som vi også drøfter om det tværprofessionelle 

skal have et særligt perspektiv… Dette arbejde gælder alle syv udbudsstedet, at der sker en harmonisering. 

Der kommer en ny struktur på den teoretiske undervisning – altså mere på den didaktiske form. Det er et spor 

5 arrangement3 med formater, så det handler meget om, hvordan kan vi bespare på undervisningsplanlægning 

og afvikling f.eks. gennem blended learning, transmittere undervisning o.l.”.  

 

                                                      
2 Seks fysiske udbudssteder samt den net-baserede uddannelse. 

3 Formålet med spor 5 er at udvikle fremtidens uddannelser i VIA ved hjælp af tre tilgange. Dels en øget digitalisering, dels at organisere 

undervisning og studieaktiviteter ud fra nye roller og relationer mellem studerende og undervisere, og dels ved at fokusere på undervis-

ning som en kernekompetence. 
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Uddannelseschefen finder at det er vigtigt at der er fokus på de studerendes læring på velfærdsteknologi 

området: ”På sygeplejeuddannelsen kommer de studerende hele tiden til at arbejde med velfærdsteknologiske 

løsninger sammen med borgeren igen stort og småt i deres erhverv. I fremtiden kommer der mere og mere 

velfærdsteknolog, og derfor skal de studerende have et metaperspektiv på, hvad findes af velfærdsteknologi, 

hvordan arbejder vi med det, hvad skal der til for at blive god til det, hvem skal gøre det osv.”. De studerende 

skal således have et mindset, en forholden sig til velfærdsteknologi og til hvordan velfærdsteknologien funge-

rer for borgeren. Samtidigt understreger uddannelseschefen, at det ikke er nyt at Sygeplejerskeuddannelsen 

skal forholde sig til teknologi.  

 

Men hvordan er det, at de sygeplejestuderende i praksis tilegner sig færdigheder i forhold til velfærdsteknologi? 

Uddannelseschefen udtrykker her klart, at de studerende skal lære dette i deres praktikker, da skolen ikke kan 

stille udstyr til rådighed, for ”vi kan ikke følge med og indkøbe alle de nye teknologier. Men vi kan afprøve 

praktisk træning og simulationstræning”. Og udviklingen går hurtigt; ”Om to år kan det være noget helt andet 

de skal lære. De skal jo være klar til at lære det der er at lære hos jer. Det er vigtigt at vi på uddannelserne gør 

dem klar til det. At være klar til at tage imod - at være klar til at prøve af. Det er generiske kompetencer som 

jeg tænker at vi skal lære dem.” Men kan en harmonisering af Sygeplejerskeuddannelsens teoretiske del kol-

lidere med samarbejdet med praksis? ”Jeg tror det afhænger af, hvordan man får det planlagt. Der vil altid 

være noget praksis som er forskelligt for alle studerende – også for studerende på samme udbudssted. Det 

afhænger meget af, hvor de kommer hen. Er det ortopædkirurgisk afdeling, eller er det en kommunal praktik? 

Det er meget forskelligt, hvad de kommer i berøring med, og hvad de skal lære. Og derfor er det jo også vigtigt 

at vi lærer dem noget generelt om velfærdsteknologi; hvordan man forholder sig, hvordan man agerer, hvad 

der er af etiske spørgsmål – alt det, der er mere overordnet. Så jeg tænker ikke at det kommer til at kolliderer 

med det som de skal lære ude i praksis. Der skal de jo lære det, der er at lære der. Og selvfølgelig skal der 

afprøves noget i laboratoriet som vi nu kan, men der er jo også forskel på hvad vi kan der.” Uddannelseschefen 

udtrykker ligeledes, at ”det er et stort ansvar for praktikken i forhold til at få hjulpet de studerende på vej.”  

 

Er der behov i organisationen, der skal være opfyldt, for at arbejdet med udvikling af velfærdsteknologi på 

Sygeplejerskeuddannelsen kan udvikle sig? Her peger uddannelseschefen på, at ”vi er nødt til, at der er un-

dervisere, der er opdaterede på området, og kender til hvad der foregår, har en indsigt og har en anden praktisk 

indsigt i det her område. Det skal vi hele tiden sørge for – det sørger lederne også for. Enkelte medarbejdere 

er mere opdaterede end andre. Det tror jeg at vi skal blive ved med, for det er helt nødvendigt (…) Tingene 

går stærkt, men vi skal blive ved med at være på. Området har en enorm udviklingstakt, så det kræver meget 

af de undervisere, der er på området, tænker jeg. Måske også på en anden måde end at undervise i sygeple-

jeteori eller farmakologi, for det er noget helt, helt andet det her [velfærdsteknologi], men jeg oplever også, at 

det gør de. Underviserne er obs. på hvad der foregår, de er orienterede, og de er ude i verden og kigge på 

hvad der foregår.”  

 

Et ønske-scenarie for uddannelseschefen vil være ”hvis velfærdsteknologi på en eller anden måde kunne 

samles, så de studerende kunne arbejde med det og prøve det af. At de på en eller anden måde kan få 

berøring med det, der findes af velfærdsteknologi. Også det nye, hvor de studerende kunne gå ud og ind og 

selv bestemme. Jeg tror, at nogle studerende vil synes at det er sjovt – nogle er jo bidt af det. Andre er ikke, 

men hvis de ser, hvad det betyder for borgeren i hverdagen, tror jeg at de vil blive bidt af det. Det bliver noget 

som vi nok alle sammen engang får hjælp fra. Så derfor er de også som studerende nødt til at forholde sig til 

det. Men f.eks. åbne lab rundt om i landet – det er nok utopi.”  

 Ergo- og fysioterapeutuddannelserne og velfærdsteknologi 

I forbindelse med de nye studieordninger beskriver uddannelseschefen for Ergo- og Fysioterapeutuddannel-

sen, at hun ikke på uddannelserne direkte har drøftet indhold og rammer med ledere og undervisere for un-

dervisningen i velfærdsteknologi, ”men det vil komme inden 2020, da der er noget, som vi skal ud og under-

søge”. Hermed henviser uddannelseschefen til, at der i forbindelse med implementering af de nye studieord-

ninger er nedsat en national styregruppe, - og herunder en følgegruppe, som skal følge hver enkelt uddan-

nelse. Følgegrupperne er sammensat af hele aftagerfeltet: KL, regionerne, de faglige organisationer og sek-

torrepræsentanter. Uddannelseschefen er formand for følgegruppen for Fysioterapeutuddannelsen. Den nati-

onale styregruppe for implementering af de nye studieordninger har ifølge uddannelseschefen påpeget, at der 

i udviklingen af de nye bekendtgørelser, ikke har været nok fokus på teknologi og monitorering af teknologi i 
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uddannelserne. På den baggrund har følgegruppen igangsat en proces, hvor teknologi indgår i en undersø-

gelse i forbindelse med implementering, monitorering forskning, udvikling, simulationsbaseret læring, teori og 

praksis og generiske kompetencer.    

 

I forlængelse af dette øgede fokus på teknologi fortæller uddannelseschefen, at Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse har igangsat et projekt, der skal afdække, hvordan der arbejdes med teknologi i UC-sektoren.  

Formålet med dette projekt er følgende: 

 

 

Dette projekt afvikles i følgende fire faser:  

Fase 1:  Desk-research  

Fase 2:  Afdækning af sundhedsuddannelsernes aktuelle teknologikursus 

Fase 3:  Udvikling og afvikling af forskningsprojekter i 2019, hvortil der er mulighed for at søge økono-

misk støtte      

Fase 4:  Videndeling og afrapportering i 2020.  

 

Uddannelseschefen udtrykker, at det er et omfattende projekt, som igangsættes, da ”der ikke er viden på 

området i øjeblikket.”   

 

I forhold til drøftelser af teknologi og velfærdsteknologi påpeger uddannelseschefen, at det er en drøftelse i 

sig selv, hvilken betegnelse der anvendes for området, og hvad man forstår ved velfærdsteknologi. Uddannel-

seschefen er ikke i tvivl om, at der fremover vil udvikles mere og mere teknologi, men påpeger, at ”implemen-

tering af teknologi er vanskelig, da implementering går jo hånd i hånd med kompetencerne for at tage det i 

brug og have en kritisk stillingtagen.” Derfor bliver det særligt nødvendigt ”at have en dømmekraft i forhold til, 

hvornår man skal bruge teknologien – at have en etik og forståelse omkring teknologianvendelsen.”  

 

I chefgruppen har lederne drøftet teknologi ind i en bredere forståelse i forhold til digitalisering af undervis-

ningsformer, men ikke i forhold til hvad de studerende konkret skal arbejde med i forhold til teknologi.  Uddan-

nelseschefen finder derfor denne afdækning relevant. Samtidigt påpeger hun, at der på de to uddannelser 

arbejdes på at formulere strategiske indsatser for teknologiområdet – indsatser der blandt andet henviser til 

STEM-kompetencer4 . 

 

En udfordring for undervisningen på professionshøjskolen i forhold til det velfærdsteknologiske område finder 

uddannelseschefen er selve adgangen til teknologien: ”Vi har jo ikke et laboratorium for velfærdsteknologi – 

hvilket heller ikke vil give mening. Så det vil være vores aftagere, der stiller med teknologier i de studerendes 

praktikker (…) og der kan jeg da godt forestille mig, at der er stor forskel på hvad de studerende bliver mødt 

med.”  

 

                                                      
4 STEM-færdigheder er: Science, Technology, Engineering og Math 

Formålet med projektet er at accelerere implementeringen af professionsrelevant teknologi i de sundhedsfaglige pro-
fessionsbacheloruddannelser og skabe grundlag for relevant efter- og videreuddannelse, der kan øge professionsre-
levante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle (9).  
 
Målet er desuden:  

At skabe et solidt fundament og en fælles forståelsesramme for en fokuseret indsats i- og på tværs af de ni sund-

hedsuddannelser og Professionshøjskolesektoren  

At sikre systematisk monitorering af sektorens bidrag til at løfte et ændret kompetencebehov inden for professi-

onsrelevant teknologi som følge af et ændret arbejdsmarked 

At opsamle viden, koordinere og dokumentere arbejdet med implementering af professionsrelevant teknologi i 

sundhedsuddannelserne og sikre videndeling og dokumentation med henblik på øget fælles læring.  
 
Projektets forventede effekter er, at der bliver skabt grundlag for et løft:  

Af professionsrelevante kompetencer hos studerende på professionsrettede sundhedsuddannelser, der øger de 

studerendes professionsparathed i forhold til relevante teknologier  

Af professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle i praksis gennem relevant efter- og 

videreuddannelse.  
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Uddannelseschefens ønske til det fremtidige arbejde er, at der genereres viden på området – en viden der 

kan skabe et klart sprog og billede af det velfærdsteknologiske område. Uddannelseschefen har meget fokus 

på selve teknologi-forståelsen, som hun finder vigtig: ”Teknologiforståelse for mig er mere tilgangen til tekno-

logi over for et menneske. Med andre ord vurderingen af teknologi i forhold til, hvor man skal kunne vælge til 

og fra, og man skal kunne vurdere den enkelte borger i forhold til passende anvendelse af teknologi. Så jo 

mere teknologi, jo mere etik og situationsbestemt vurdering af teknologiens relevans. Det er et ønske fra mig, 

at det ikke bliver teknologi for teknologiens skyld, men professionsfaglig forståelse af teknologianvendelse og 

en kritisk forholden sig til det i den enkelte situation.” 

 Underviseres perspektiv på velfærdsteknologi 

For at afdække perspektivet for undervisere på VIA Sundhed, der underviser de studerende i velfærdstekno-

logi, interviewes en underviser fra henholdsvis Sygeplejerske-, Fysioterapeut- og Ergoterapeutuddannelsen. 

Disse tre uddannelser udvælges, da studerende herfra er fast i praktik i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kom-

mune.  

 

Interviewguiden til det semistrukturerede interview er identisk til de tre interviews og i afrapporteringen fra 

disse interview er der også primært fokus på dels generelle træk mellem undervisernes besvarelser men også 

på centrale/vigtige udsagn fra den enkelte underviser. Da informanterne er lovet anonymitet, vil det ikke fremgå 

specifikt hvilken underviser, der taler om hvad.    

 

Indledningsvist i hvert interview fortæller underviserne om deres faglige baggrund for at undervise i velfærds-

teknologi. De er alle særdeles veluddannede på området, har omfattende erfaring med arbejdet i kommunalt 

og regionalt regi, og de har i varierende grad i fagligt, forskningsmæssigt og privat regi et omfattende netværk 

med relation til velfærdsteknologi.  

 

I alle tre interviews er underviserne omkring definitionen af velfærdsteknologi, som de ikke finder enkel. En 

underviser fremhæver, at ”begrebet ”velfærdsteknologi” er et nordisk begreb, der ikke kendes i den øvrige 

verden. Det er et politisk korrekt ord, for hvem vil ikke have velfærdsteknologi? På engelsk hedder det ”assi-

sted living technology”. Definition af velfærdsteknologi hænger sammen med den kontekst det skal bruges 

ind i. For amerikanere er velfærd at have penge. For os er velfærd, at man har det godt.” 

 

En anden underviser, der anvender en definition af Finn Olesen (1), forklarer sin forståelse af begrebet på 

følgende måde: ”Teknologibegrebet er et normativt begreb, som f.eks. om man er grim eller pæn. Hvem har 

defineret det, og hvorfor har de defineret det lige bestemt på den måde? Der er forskellige definitioner, og 

f.eks. har kommunerne langt hen ad vejen defineret det som en teknologi, der erstatter en velfærdsydelse – 

dvs. noget der i korte træk siger at de kan spare på deres ydelser. Og det er jo relevant og tjener det formål i 

kommunerne. Men andre steder giver det ikke nødvendigvis mening. F.eks. på DokkX er det jo ikke sådan 

man snakker om velfærdsteknologi – her er det jo, hvordan det kan berige borgernes liv. En velfærdsteknologi 

er jo også en computer, fordi det gør noget nemmere for mig. Så det med at have en teknologiforståelse er jo 

at definere, hvordan er det at vi definerer det i denne sammenhæng og hvorfor giver det mening”.  

 

Underviserne fremhæver hermed at definitionen af begrebet ”velfærdsteknologi” er kontekstafhængigt.  

 

Da studieordningen er blevet ændret ved semesterstart efteråret 2016, spørges underviserne om de kan skit-

sere, hvad de finder, er det nye i studieordningen i forhold til det velfærdsteknologiske område. Alle undervi-

serne har arbejdet med området under forskellige vilkår, men fremhæver at det er en igangværende proces 

med ”oversættelse” af bekendtgørelsens intentioner til studieordninger til semesterbeskrivelser til den konkrete 

undervisning. En underviser peger her på, at det kan være vanskeligt at tolke/oversætte hvor meget velfærds-

teknologi, der tænkes ind i den nye studieordning, for ”Hvor og hvor meget? Who knows? Det er ikke tydeligt. 

Men velfærdteknologi bor i den nye bekendtgørelse”.  

 

De tre undervisere har haft forskellige vilkår for arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi, 

men det er kendetegnende for dem alle tre, at de oplever at deres timetal til undervisning i velfærdsteknologi 

er faldet. En af underviserne udtrykker det på følgende måde: ”De studerende skal have en langsom introduk-

tion til velfærdsteknologi. Der skal være en klokke der ringer hos dem i forhold til hvad det betyder for os, for 

borgere, for arbejdsmiljø osv. Det er svært at undervise i på 1½ time. Det taler jeg med min leder om. Hun 
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siger at det er administrativt betinget, fordi vi arbejder i temaer. Det system er en konsekvens af den nye 

bekendtgørelse. I den gamle uddannelse havde vi 2 point, nu er det ene point spredt ud over uddannelsen. 

Det vil sige at det ene point ”forsvinder”. Så man har en ny bekendtgørelse hvor velfærdsteknologi er det hotte 

af det hotte, men hvor man har nedprioriteret det - med mindre man har kompetencerne til at lægge ned over 

det.”   

 

I arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi peger de interviewede ligeledes på, at de under-

tiden oplever, at der på deres uddannelse arbejdes i parallelle spor, og hvor det kan være vanskeligt at orien-

tere sig klart i forhold til hvilken dagsorden, der er i fokus: Fælles studieordning, hvordan der kan spares eller 

harmonisering af uddannelserne. 

 

I forhold til kollegaer på deres egen uddannelse finder de, at de ofte skal kæmpe og overtale kollegaer til at 

det velfærdsteknologiske område gives en plads ind i andre fag end de fag, hvor emnet naturligt er en del. De 

interviewede oplever ikke, at det velfærdsteknologiske område er et naturligt område som mange undervisere 

brænder for, ”nogle kollegaer tænker på om det ikke snart går over”. Da kollegaerne har forskellige forudsæt-

ninger og interesser bliver ”det hele tiden laveste fællesnævner”, og ”hvis man ikke ved, hvad man ikke ved, 

så kører det jo fint; ”det skal vi nok tage os af” siger mine kollegaer. Så er det jo svært at sige: jeg synes ikke 

rigtigt at du har kendskabet til det. Jeg har en kollega, der hele tiden siger: ”kan du ikke lære os op i det?” Men 

jeg har jo ikke stået i lære, jeg har arbejdet med det seriøst i 25 år, så det er jo ikke noget, som man lige lærer 

fra sig”. En underviser beskriver, at ”det fylder [i dag] lidt i min hverdag. Det skal siges højt, hvis det skal fylde 

noget mere. I den forbindelse, er det vigtigt også at kende begrænsningerne, for det er ikke alle der kan arbejde 

med velfærdsteknologi (…). I forhold til at udvikle min undervisning mangler jeg noget ledelse. Jeg kan da godt 

ryste posen, men lige nu er jeg lidt afventende i forhold til om det er nok eller skal vi have mere eller?”.  

 

De interviewede undervisere peger således på, at det kan være vanskeligt at få lydhørhed for og rammer til et 

rimeligt omfang af undervisning, interesse blandt kollegaer, forståelse for kompleksiteten i at undervise i vel-

færdsteknologi samt en ledelsesmæssig retning i forhold til at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi.    

 

Alle de interviewede undervisere er som nævnt ressourcepersoner på det velfærdsteknologiske område. Men 

hvordan holder de sig løbende opdaterede og ajour på et område, der er i rivende udvikling? Deres metoder 

hertil spænder fra i sin fritid at arbejde med området i en faglig organisation, deltagelse på konferencer qua 

ansættelse i VIA, samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner eller samarbejdspartnere som 

f.eks. DokkX, til deltagelse i internationalt forskernetværk. Motivationen og energien til fortsat at arbejde med 

området hentes således i høj grad udenfor VIA Sundhed. En informant peger på, at ”det er vanskeligt som 

underviser at være opdateret på anden måde [end de tidligere nævnte], da der jo f.eks. ikke skrives artikler 

om det i tidsskrifter o.l. Så det er noget man følger med i på nyhedsbasis. Det er jo noget medier elsker at 

fortælle om: nu har de ældre VR-briller på så er de hjemme i landsbyen”.   

 

Underviserne spørges om, hvordan mulighederne er for at komme til at samarbejde med de andre uddannel-

ser? Her beskriver en underviser, at ”der skal jo være et mål og en mening med det. Vi arbejder meget mono-

fagligt med vores uddannelser, og kender ikke hinanden, så på den måde er det svært lige at trække på de 

rigtige, men jeg har frihed i mit arbejde til at lave det på den måde som jeg vil. Så hvis der er mål og mening. 

Men hvis jeg arbejder sammen med nogen uden for uddannelsen, beror det på personligt netværk.”  En un-

derviser har tidligere arbejdet sammen med de øvrige uddannelser om undervisning i velfærdsteknologi, ”men 

i dag har vi så få timer, at vi ikke har noget at sprede af. De 8 lektioner jeg har er jo ikke meget, og vi kan ikke 

engang nå besøg på Dokken”. I forhold til at samarbejde med de øvrige uddannelser om undervisning på 

velfærdsteknologiområdet er dette således ikke eksisterende eller sat i bero. 

 

De studerendes interesse for velfærdsteknologi vurderer underviserne som meget varieret, hvor nogle stude-

rende finder det meget spændende og andre ikke. Men her er det vigtigt at fange de studerendes interesse og 

vise dem eksempler på hvor godt eller dårligt det kan være; "Jeg ville ønske at jeg havde tid til at lave et møde 

over Skype, hvor den ene begynder at græde. Lægger man så hånden over computeren? Hvordan trøster 

man? Hvordan bruger man sit kliniske blik, nu kan man ikke mere lugte, føle og sanse? Hvad er det så I gør? 

Man skal spørge på en anden måde. Og det kan de studerende jo godt se ideen i”. En underviser pointerer, 

at mange siger, at de unge er digitalt indfødte, hvilke hun ikke mener, at de er:  

”De unge er ikke oplært i det – de er kastet ud i det. De navigerer f.eks. ved at skrive i søgefeltet på Studienet 

efter en pdf-fil og skriver, hvad de tror det hedder. Det kommer ikke frem og de kan så ikke finde det. Jeg 

underviser også i videnssøgning, hvor de skulle finde en artikel. Den kom så ikke frem som første hit. Jeg 
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spørger så, om de har kigget ned i søgningen. Den kom så frem som nr. 10 – og så kunne de jo ikke finde 

den, for det var ikke det første hit. På den måde er de vokset op med Google, og det hele har været så nemt, 

hvor der har været nogle lette brugerflader (…) På den måde forventer de at det fungerer og de bliver skuffede 

hvis det ikke fungerer, eller det er et svært program. Det skal være en pæn brugerflade, så gider de godt bruge 

det. Det er svært for dem så snart det bliver lidt kompliceret. Sådan noget som CURA5 og EPJ har de sindssygt 

svært ved. Det er mit indtryk, at de har svært ved kronologien og svært ved at navigere i det.”    

 

Alle tre undervisere er enige om, at de studerende skal undervises på et overordnet niveau i forhold til vel-

færdsteknologi, da det ellers vil være produktorienteret; ”Vi lærer dem ikke at bruge CURA og den elektroniske 

patientjournal, men lærer dem grundprincipperne bag det. Hvorfor er det så vigtigt? I velfærdsteknologi er der 

jo en del om teknologi, og det er jo der, at de skal stille spørgsmålet i forhold til, hvordan er det at anvende? 

Hvor mange steder har I set teknologi, der står i hjørnerne og støver til fordi der er ingen der kan finde ud af 

at bruge dem, for dem der kunne, er rejst eller noget andet. Så den awareness får de, men det er også det. Vi 

snakker anvendelsesetik i forhold til robotter f.eks. Jeg viser dem nogle forskellige teknologier og snakker om 

fremtidens teknologier, men ikke på anvendelsesplan. Det kan man sagtens samarbejde med praktikken om, 

men problemet er, at så har man den teknologi et sted og en anden et andet sted. Men man kunne lægge det 

ind i de lokale studieplaner – det vil være oplagt – for så bliver det lokalt, og så fik de en adgang.” 

 

Derved bliver det oplagt at de studerende lærer om teknologier/velfærdsteknologi i praktikken, men her er de 

studerendes tilbagemeldinger fra deres praktik oftere på et lavere niveau; de fortæller mere om, hvad de har 

oplevet ift. borgere end at fortælle konkret om teknologier/velfærdsteknologi. Og i forlængelse heraf peger 

underviserne på, at det ikke er systematisk, hvad de studerende lærer i praktikken vedr. velfærdsteknologi, da 

praktikstederne anvender velfærdsteknologi i varierende grad. I forlængelse heraf nævnes at de færreste stu-

derende arbejder med velfærdsteknologi i deres bachelorprojekt.  

 

Afslutningsvist i interviewene spørges underviserne om deres ønsker til, hvordan de gerne vil arbejde med 

udviklingen af deres undervisning i velfærdsteknologi. Tiden og sammenhængen med øvrige fag og praksis 

er her en vigtig faktor: ”Hvis jeg kunne vælge frit, ville jeg rigtig gerne at jeg havde den røde tråd. Det vil være 

dejligt at have lidt mere tid til primærsektoren men også hospitalerne. Hvad sker der derovre for øjeblikket? At 

kunne samarbejde med dem. Og så kunne jeg drømme om, at vi lavede nogle tværfaglige bachelorprojekter 

mellem fysioterapeuter, ergoterapeuter og ingeniørerne. Og så lidt mere tid. Jeg forstår ikke, at man har ned-

prioriteret det så meget i den nye uddannelse, når man har sagt, at det er dét samfund, som man går imod”.  

 

Men ønskesedlen indeholder også ønsker om mere og tydelig ledelsesmæssig opbakning og fokus for ”nu er 

ved vi at lande i forhold til de nye uddannelser. Men fylder velfærdsteknologi nok? Er det nok? Og hvor er det 

vi vil hen med det her?”. I forhold til det overordnede arbejde med velfærdsteknologi udtrykker undervisere 

også et ønske om, at ”VIA laver en strategi på området for uddannelserne, uden at der ligger et sparekrav 

under (…) Hvis jeg vidste hvor det [velfærdsteknologi] skulle fylde, skulle jeg nok få det til det. Så jeg efter-

spørger en tydeligere ramme, hvor jeg skal arbejde indenfor”. En underviser har fra sin uddannelsesleder hørt, 

at der i VIA Sundhed i 2019 kommer fokus på teknologi, men ”om det er for at trøste mig ved jeg ikke, men 

det vil jo være dejligt. Men det kunne jo være en VIA-beslutning, at sætte fokus på teknologi – at lave et 

teknologi-år”.   

 

Sammenfattende for interviewene med undervisere i velfærdsteknologi fremstår underviserne som meget 

kompetente, engagerede og vidende på det velfærdsteknologiske område. De finder, at de nye bekendtgørel-

ser fremhæver det velfærdsteknologiske område som vigtigt i uddannelserne, mens målet og rammerne for 

deres arbejde samt det kollegiale engagement fremstår med varierende grad af støtte og muligheder. Samlet 

set leder det dem hen til at ønske mere ledelsesmæssig klarhed over, hvordan VIA Sundhed ønsker at arbejde 

med området samt en synlig strategi på feltet.   

 

                                                      
5 Informanten benævnte journalsystemet VITAE, men systemet er nu erstattet af et nyt journalsystem ved navn CURA. 
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 Konferencedeltageres perspektiv på velfærdsteknologi 

Den 1. marts 2018 afholdt VIA Sundhed en temadag vedr. fremtidens sundhedsfaglige uddannelser, hvor der 

i en af fire workshops blev arbejdet med ”Velfærdsteknologi 2.0”. Tine Dynæs Juhl, udviklingskonsulent fra 

Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB), Aarhus Kommune, var oplægsholder og tovholder for workshoppen. 

Ca. 40 af de 200 deltager, der repræsenterede uddannelser og praksis, deltog i denne workshop.  

 

Tine Dynæs Juhl indledte workshoppen med at nævne eksempler på velfærdsteknologier: Virtual reality til 

genoptræning, apps til struktur og daglige arbejdsrutiner, internetbaseret behandling til borgene, Google-glas-

ses i sårbehandling osv. Listen over nye teknologier, der hører under den efterhånden brede betegnelse ”vel-

færdsteknologi” er lang. Deltagerne blev ført igennem den rivende udvikling, der er sket på området fra Vel-

færdsteknologi 1.0, med lifte, robotstøvsugere og hjælpemidler, der så at sige kan købes i Harald Nyborg, til 

Velfærdsteknologi 2.0 med udvikling af apps, droner, Google-glasses - avancerede velfærdsteknologiske løs-

ninger, som i Aarhus Kommune præsenteres/udstilles på DokkX.  

 

Den aktuelle bevægelse mod mere og mere teknologi giver dog også anledning til etiske og juridiske dilem-

maer, så som natteovervågning af ældre ved hjælp af et kamera, der overvåger den sovende. Nattevagten 

kan så på sin skærm se om den ældre, sover trygt og godt i sin seng, og behøver derfor ikke som ellers at 

åbne døren ind til den sovende, med risiko for at vække denne. Denne overvågning kræver dog ifølge lovgiv-

ningen, at den ældre har givet sit samtykke, men hvis borgeren lider af demens er dette samtykke ikke muligt 

at få. Således opstår der nye juridiske og etiske dilemmaer i brugen af den nye teknologi.  

 

Som start på workshoppen havde hver deltager fået udleveret et grønt og et rødt kort. Kortene skulle delta-

gerne bruge undervejs i workshoppen, hvor de blev ”forstyrret” af spørgsmål fra Tine, som f.eks. ”Studerende 

tager generelt imod ny teknologi med nysgerrighed og begejstring” (grøn) eller ”Studerende er skeptiske over 

for velfærdsteknologi” (rød), og ”Velfærdsteknologi kan skærpe medarbejdernes faglighed” (grøn) eller ”Vel-

færdsteknologi kan tilsidesætte medarbejdernes faglighed” (rød).  

 

Det overordnede spørgsmål som workshop-deltagerne skulle arbejde med var ”Hvilke kompetencer kræver 

det at arbejde med velfærdsteknologi?” På en ønskeseddel skulle deltagerne notere, hvad det største ønske 

er, at de studerende skal lære for at kunne arbejde med velfærdsteknologi og hvad det største ønske er, i 

forhold til hvad det kræver af medarbejdere og vejlederes kunnen. Som afrunding på gruppedrøftelserne skulle 

deltagerne notere, deres ønske til hvordan praksis skal være gearet til optimalt arbejde med velfærdsteknologi 

– og hvordan der sikres konneks til uddannelserne? Sammenfatningen ses i nedenstående, hvor deltager har 

fået mulighed for at ønske og lege ”Jul i marts”.    
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Ovenstående billede sammenfatter svaret fra 40 repræsentanter fra sundhedsfaglige uddannelser og klinisk 

praksis på ”hvilke kompetencer kræver det at arbejde med velfærdsteknologi?”, som henholdsvis studerende, 

underviser/vejleder i teorien eller vejleder i klinisk praksis. Spørgsmålet blev stillet på en temadag i VIA om 

”Fremtidens sundhedsfaglige professionsuddannelser”. Svarene tænkes at være et brugbart supplement i 

forhold konstruktivt at udvikle det velfærdsteknologiske område for de sundhedsfaglige professionsuddannel-

ser.    
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8 Sammenfatning og perspektivering 

I dette afdækningsarbejde er der fokus på professionsuddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut og syge-

plejerske på VIA Sundhed, hvorom der er indgået faste aftaler om praktikforløb i Sundhed & Omsorg, Aarhus 

Kommune. Gennem interview og spørgeskemaer er der indsamlet data om hvordan, undervisere og kliniske 

vejledere arbejder med velfærdsteknologi i forhold til de studerendes læring, og hvordan chefer og ledere 

arbejder med dette felt. Denne afdækningsrapport er et bidrag ind i arbejdet med at udvikle og styrke det 

velfærdsteknologiske område i samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed. Rapporten kan 

således indgå i det videre arbejde på de tre professionsbacheloruddannelser, blandt de kliniske vejledere og 

på det ledelsesmæssige niveauer i de to organisationer.   

 

Sammenfattende kan det siges, at udviklingen på det velfærdsteknologiske område er under konstant udvik-

ling på det kommunale område; nye teknologier udvikles, efterspørgsel fra borgere og pårørende er stigende, 

behovet for medarbejderes efteruddannelse er stigende, tilegnelse af ny viden om velfærdsteknologiske pro-

dukter og vidensdeling herom er konstant på dagsordenen, og besparelse på ældreområdet øger presset på 

en vellykket implementering af velfærdsteknologi i plejen og rehabiliteringen af ældre, handicappede og syge.  

 

Nye bekendtgørelser i 2016 for professionsuddannelserne har betydet et øget fokus på det velfærdsteknolo-

giske område i forhold til de studerendes læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau - såvel i 

den teoretiske undervisning som i den kliniske praksis. Generelt fremstår det i denne afdækning, at gode 

kræfter på det velfærdsteknologiske område - såvel i undervisningen som i praktikken - arbejder på at under-

støtte de studerendes læring om velfærdsteknologi. Fra flere sider peges dog f.eks. på, at der er behov for, at 

dette område fortsat udvikles, så 1) der er bedre muligheder for at skabe sammenhæng mellem teori og prak-

sis, 2) de studerende får mulighed for at ”lege” med velfærdsteknologi, 3) dedikerede undervisere får mere tid 

til at undervise i velfærdsteknologi, 4) undervisere kender deres uddannelsesmål med undervisningen i vel-

færdsteknologi og at 5) kliniske vejledere får adgang og kendskab til velfærdsteknologi.    

 

I samarbejde mellem en underviser fra VIA Sundhed og en klinisk vejleder er der i foråret 2018 gennemført 

prøvehandlinger, der netop har haft fokus på, at de studerende kan afprøve og anvende forskellige teknologier 

i praksis i samarbejde med borgere og personale. Disse prøvehandlinger fortsættes i efteråret 2018, så der 

opbygges viden om, hvordan der i større skala kan arbejdes med velfærdsteknologi i de studerendes kommu-

nale praktikforløb. De nuværende erfaringer fra prøvehandlingerne viser, at borgerne profiterer af samarbejdet 

med de studerende omkring velfærdsteknologi; de studerende udviser engagement, forståelse og interesse 

for teknologien i relation til borgeren og den sundhedsfaglige praksis, og de ser et potentiale heri. Ligeledes 

har de studerende mere tid til fordybelse til f.eks. borgeroplæring end det faste personale. Erfaringerne viser 

dermed, at de studerende kan bidrage positivt i forhold til anvendelse af teknologi i praksis. 

 

Perspektiverne for dette arbejde er, at der på alle niveauer er behov for en indsats, der er koordineret og 

sammenhængende, da teknologiområdet er komplekst og undertiden vanskeligt tilgængeligt for den enkelte. 

På baggrund af afdækningen formuleres derfor følgende anbefalinger:  

 

For medarbejdere i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune: 

 At øge fokus på forudsætninger for succesfuld implementering af teknologi 

 At øge fokus på arbejdsgange i forbindelse med ny teknologi 

 At skabe øget ledelsesmæssigt overblik og vidensdeling om teknologi 

 At målrette information til ledere, medarbejdere og borgere 

 At sikre, at kliniske vejledere har adgang til og er ”klædt på” til at varetage det velfærdsteknologiske 

område, i forhold til studerendes praktik. 

 

For studerendes læring i VIA Sundhed: 

 At sikre, at undervisning i teknologi på uddannelserne har høj prioritet, høj kvalitet, sammenhæng til 

praksis og lærer de studerende kritisk at vurdere og anvende velfærdsteknologiske løsninger 

 At sikre, at de studerende i deres praktik har adgang til at ”lege” med og bruge velfærdsteknologiske 

løsninger – gerne tværfagligt og sammen med borgere 

 At underviserne har et klart pejlemærke for uddannelsens og VIA Sundheds mål og strategi på det 

velfærdsteknologiske område.  



 

 

46 

9 Referencer 

 

1. Lotte Huniche og Finn Olesen: Teknologi i sundhedspraksis, Munksgaard 2014 

2. https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/om-cft/cft-center-for-frihedsteknologi/  

3. https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedstekno-

logi/Center-for-Test-og-Evaluering.aspx?sc_lang=da 

4. https://dokkx.dk/om-dokkx  

5. http://www.carewareweb.dk/da/Om-CW.aspx  

6. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/R0710.aspx?id=180533  

7. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=180536 

8. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=181963   

9. ”Teknologi i sundhedsprofessioner og –praksis”. Projektbeskrivelse. April 2018. UC Lillebælt. 

 

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/om-cft/cft-center-for-frihedsteknologi/
https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedsteknologi/Center-for-Test-og-Evaluering.aspx?sc_lang=da
https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedsteknologi/Center-for-Test-og-Evaluering.aspx?sc_lang=da
https://dokkx.dk/om-dokkx
http://www.carewareweb.dk/da/Om-CW.aspx
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180533
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180533
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=180536
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=180536
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181963
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181963

