
 1 

Referat: aftagerpanelsmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 

Mandag den 5. december 2016, kl. 12.30 – 15.00 

Deltagere i mødet: 

Marie Hunosøe (EWII Telecare) 

Christian Graversen (Welfare Tech) 

Morten Hoff (Odense Kommune) 

Palle Hermansen (SDU, Uddannelseskoordinator) 

Morten Hansen (SDU, Lektor) 

Rikke Vestesen Christiansen (SDU, Formand for Fagrådet) 

Mads Zygmunt Feddersen (SDU, Kvalitetsfuldmægtig)  

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 
 

Afbud: Jakob Skovgaard (Interacoustics), Per Lynnerup (Teccluster), Calle Thøgersen (OUH) 
Per Æbelø (SDU, Kvalitetskoordinator), Laxsen Anru Narenthirarajah (SDU, Studerende) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (v / Palle Hermansen)  

2. Oplæg omkring EWII Telecare (v / Marie Hunosøe) 

3. Status for uddannelsen (v / Palle Hermansen) 

4. Oplæg fra speciale studerende Laura Marie Uhrlund Jensen og Trine Straarup Winther 

5. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål (v /alle) 

a. Projektoplæg fra virksomheder/institutioner til bachelorprojekter/kandidatspecialer 

b. Synliggørelse af Civilingeniører i Velfærdsteknologi overfor mulige aftagere 

c. Andet 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 
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Referat af mødet 

Oplægget fra de to kandidatstuderende, Trine og Laura, samt Palle Hermansens statusberetning 

bidrog til en god dialog omkring uddannelsens styrker og svagheder. F.eks. kombination af det 

tværfaglige, altså det tekniske og det sundhedsfaglige. Aftagerpanelet ytrer at det er en 

spændende kombination af fagligheder i én uddannelse men er samtidig bekymret omkring at 

uddannelsen måske er for bred og dækker over for mange aspekter og stiller tvivlsspørgsmålet: 

Hvad kan en eventuel kandidat fra uddannelsen egentlig? 

 

Palle Hermansen argumenterer at uddannelsen som helhed giver de studerende et passende 

fundament i alle faglighederne. Bachelor uddannelsen er meget bred, men kandidat uddannelsen 

har mere dybde på baggrund af de to profilvalg, RoboMedic og SundhedsIT. 

 

Ifølge aftagerne er Brugerinteraktion en styrke for uddannelsen. Men det kunne også være 

ønskværdigt med flere projektlederkompetencer i uddannelsen. 

 

Aftagerne tilbyder at bidrage med flere cases og temaer til uddannelsen. De skal blot vide besked i 

god tid. 

 

Marie Hunosøe fra EWII Telecare ser muligheder i eventuelt at byde ind med business cases til brug 

på uddannelsens 3. semester, Dynamiske systemer og App-udvikling. Firmaet vil også meget gerne 

involveres i projekter, gerne bachelorprojekter. Studerende skal være velkommen til at rette 

henvendelse personligt til hende. Virksomheden har særlig stor interesse i temaet ”Fra krop til 

data”. Marie ytrer at EWII Telecare afspejler alle komponenter i uddannelsen og er overrasket over 

at virksomheden ikke modtager flere henvendelse fra studerende omkring studiejob. De vil faktisk 

rigtig gerne have studentermedhjælper, da det giver god mening for virksomheden. Især i forhold 

til programmering. Rikke Vestesen vil tage denne information med videre til de studerende på 

uddannelsen via hendes position i uddannelsens fagråd.  

 

Aftagerne påpeger vigtigheden af at de studerende kommer ud og arbejder som 

studentermedhjælpere, da det er vigtigt med kontakten til virksomhederne.  

Aftagerne anbefaler at de studerende får oprettet en fælles Linkedin profil. 
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Aftagerne ytrer i enighed at kurset ”Praktiske observationer og færdigheder” for dem kun vil give 

mening, hvis det er i forbindelse med et bachelorprojekt. At få en studerende ud i virksomheden i 

15 timer uden at det er i forbindelse med et projekt, giver ingen mening. 

 

Ifølge aftagerpanelet kan Arbejdsmarkedet få svært ved at honorere job til kandidat profilen 

”Robomedic”. Det er meget mere relevant med profilen ”SundhedsIt”.  

 

Aftagerne mener at et større optag krav vil mindske frafald. F.eks. krav om karaktergennemsnit. 

 

 

Link til uddannelsens studieordning på Bachelor: 

http://www.sdu.dk/Om_SDU/Fakulteterne/Teknik/Ledelse_administration/Administration/Studieo

rdninger_a/velfaerd_civbach.aspx 

Link til uddannelsens studieordning på kandidat: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/teknik/ledelse_administration/administration/studieord

ninger_a/velfaerd_civkand 

 

  

Vedlagt Palle Hermansens slides omkring uddannelsen. 
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