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Referat: aftagerpanelsmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 

Onsdag den 8. november 2017, kl. 12.30 – 15.00 

Deltagere i mødet: 

Søren Møller Parmar-Sielemann (Welfare Tech) 

Pia Withenstein (Medicoteknik, Region Syddanmark) 

Jakob Skovgaard (Sanibel Supply og RadioEar) 

Per Lynnerup (Teccluster), 

Palle Hermansen (SDU, Uddannelseskoordinator) 

Morten Hansen (SDU, Lektor) 

Rikke Vestesen Christiansen (SDU, Formand for Fagrådet) 

Per Æbelø (SDU, Kvalitetskoordinator), 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 
 

Afbud: Marie Hunosøe (EWII Telecare), Christian Graversen (Welfare Tech), Morten Hoff (Syddansk 
Sundhedsinnovation) 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (v / Palle Hermansen)  

2. Præsentation v/ Casper Slots og Martin Bonde Jensen af afsluttet kandidatspeciale samt opstart af 

firmaet Particle 3D  

3. Status for uddannelsen (v / Palle Hermansen) 

4. Nye tiltag på uddannelsen – forslag til valgfag, f.eks. nedenstående emner (v / Palle Hermansen) 

a. Behov for regulatoriske kompetencer i uddannelsen  

b. Undervisning i formalia omkring virksomheds opstart, Sundhedsloven mv., IT-krav, 

acceleratorer, virksomhedsstøtte/støtte til start-ups, sundhedssektoren som marked 

5. Indkomne forslag til debat 

6. Eventuelt 
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Referat af mødet 

På baggrund af ovenstående dagsorden har der været følgende drøftelser. 

Panelet er imponeret over Caspers og Martins præsentation af deres uddannelsesforløb og opstart af 

virksomheden ”Particle 3D”. Casper og Martin har formået at skabe en tæt kontakt til forskere på OUH, 

hvilket har lettet deres vej til udvikling af ideer. Sygehusbranchen har netop savnet en medspiller, hvilket 

der i dette tilfælde blev fundet i disse kandidater fra Velfærdsteknologi. 

Aftagerpanelet giver udtryk for det ikke vækker bekymring hos dem at uddannelsen har en stor bredde og 

derved manglende dybde. Det giver mulighed for større alsidighed i uddannelsen og mulighed for at 

strukturere egen specialisering.  

Der er ifølge panelet stor værdi i at de studerende har mulighed for at stykke deres egen uddannelsen 

sammen, lige som Martin og Casper har gjort via specialisering i lige nøjagtigt det, som de brænder for. 

Det er vigtigt at uddannelsen skiller sig ud i forhold til andre uddannelser og rammer et spekter, som andre 

uddannelser ikke formår. Velfærdteknologi bachelor skiller sig ud fra andre uddannelser rundt om i landet 

via større fokus på brugerinddragelse. 

Panelet bliver spurgt om deres anbefalinger i forhold til fagområder til eventuelle valgfag.  

Hertil svarer panelet, at uddannelsen ikke skal være bekymret over at de studerende, i mangel på egne 

valgfag, vælger fag fra andre retninger. Dette giver blot de studerende en ballast i at kunne kommunikere 

med studerende fra andre studieforløb på SDU. Hvilket afspejler det virkelig liv, hvor fagpersoner fra vidt 

forskellige miljøer skal samarbejder om et fælles mål. Uddannelsen kan have et par egne valgfag, som 

eventuelt også kunne være interessante for studerende fra andre studieretninger. 

Valgfag vedrørende Regulatoriske krav. Erhvervslivet bliver mødt med flere og flere krav. Regulatoriske krav 

bør egentligt være et obligatorisk kursus ifølge panelet. Hvis kandidaterne har viden om de regulatoriske 

krav og businesscase, så er de 3 skridt foran og godt rustet, når de møder erhvervslivet.  

Valgfag vedrørende Kliniske forsøg, eventuel udvikling af egen pakke, eller Persondataforordning. IOT er 

også yderst aktuelt, f.eks. Velfærdsløsninger, som foregår i hjemmet. 

Forretningsudvikling/forretningsforståelse kunne også være interessant. Dette har de dog allerede via 

Experts in Teams. Formalia omkring virksomhedsopstart, Sundhedsloven, IT krav eller Sundhedssektor som 

marked er også alle oplagte emner til valgfag. 

Det bliver nævnt at Århus universitet (afd. Herning) har en uddannelse med fag i virksomhedsopstart. 

Datasikkerhed bliver også nævnt. Dette tænkes dog allerede ind i SundhedsIT profilen. 

Der efterspørges en præcis definition på kandidater fra Velfærdsteknologi. Panelet kalder kandidaterne for 

”Systemarkitekter”. De er både iværksættere, forskere og rådgivere inden for velfærdsdomænet. Panelet er 

overbevist om at der bliver efterspørgsel efter kandidaterne i den private sektor.  
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De studerende skal klædes på til en virkelighed, hvor markedet er lille og de skal være opsøgende selv. 

Eventuelt kunne de tage kontakt til SIMPT på OUH i forhold til et samarbejde. Psykiatrien er også aktuelt i 

forhold til uddannelsen, da man her gør mere og mere brug af Virtual reality.  

Danmark rykker på demens-området. Demente bliver mere og mere inaktive og aggressive. Der opfindes 

flere og flere teknologier til at dulme dette, f.eks. censor teknologi, som opfanger signaler fra kroppen, er i 

stor udvikling. Kunne være interessant for uddannelsen. 

Forslag fra panelet om studieprojekter i samarbejde med f.eks. Life Partners i Åbenrå, VR firmaer til 

genoptræning, Lyd og lys terapi firma fra Århus eller Lightcare A/S. IntelligentCare by ANYgroup er også et 

interessant firma at tage kontakt til. Farma-industrien er ligeledes under stor udvikling. 

De studerende skal måske tænke internationalt.  Panelet nævner Universitetet i Heidelberg og Oslo 

Universitetshospital kunne også være oplagte samarbejdspartnere for de studerende. Der findes desuden 

en Medicom Valley i Tyskland. 

Panelet nævner Sundhedsmessen i Bella Centret, som løber af staben hvert andet år. Det vil være aktuelt 

for de studerende at deltage. 

Panelet syntes ikke at virksomhedsforløb, hvor de kun har studerende 2 dage om ugen, virker optimalt. Det 

er svært at få en studerende til at føle sig vedkommen og en del af en normal hverdag, når vedkommende 

kun er til stede 2 dage om ugen. 

 

 

 

 


