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Referat: aftagerpanelsmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 

Onsdag den 7. november 2018, kl. 13.00 – 15.30 

Deltagere i mødet: 

Marie Hunosøe (Tunstall Health) 

Signe Stougård Sørensen (MV-Nordic) 

Pia Withenstein (Medicoteknik, Region Syddanmark) 

Søren Møller Parmar-Sielemann (Welfare Tech) 

Morten Hoff (Syddansk Sundhedsinnovation) 

Palle Hermansen (SDU, Uddannelseskoordinator) 

Morten Hansen (SDU, Lektor) 

Ramlo Abdulkadir Mohamed (SDU, Formand for Fagrådet) 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelsesadministrator) 

 

Afbud: Jakob Skovgaard (Sanibel Supply og RadioEar), Per Lynnerup (Teccluster A/S), Christian Graversen 
(Welfare Tech), Per Æbelø (SDU, Kvalitetskoordinator) 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (v / Palle Hermansen)  

2. Præsentation af nyt medlem i panelet 

3. Status for uddannelsen (v / Palle Hermansen) 

a. Profiler på kandidat overbygningen 

b. Markedsføringspakke 2  

4. Gennemgang af dimittendundersøgelse for Velfærdsteknologi 

5. Drøftelse omkring uddannelsens erhvervssigte. Hvor ser I uddannelsens dimittender i jeres 

virksomhedstype? 

6. Ønske om flere medlemmer til panelet – forslag modtages gerne  

7. Forslag til debat modtages meget gerne 

8. Eventuelt 
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Referat af mødet 

På baggrund af ovenstående dagsorden har der været følgende drøftelser. 

Mødet starter med en kort præsentationsrunde af panelets deltagere. Palle byder velkommen til alle. En 

ekstra velkommen til panelets nye medlem, Signe Stougård Sørensen fra MV-Nordic. 

Præsentation af diverse statustal for uddannelsen, herunder opgørelse af dimittender; 7 dimittender i 2018 

og 11 i 2017. Uddannelsens officielle dimittendundersøgelse er vedlagt referatet.  

Optagelsestal for uddannelsen; bacheloroptag 2018 på 39 studerende (optag 2017 var på 45 studerende), 

kandidatoptag 2018 på 20 studerende, 8 på SundhedsIT profilen og 12 på RoboMedic profilen (optag 2017 

var på 23 studerende).  

Præsentation af uddannelsens opbygning på bachelor og kandidat. Oversigterne vedlagt referatet. 

Panelet ønsker at vide hvorfor faget Medicinsk Teknologivurdering ligger på kandidaten. I Ålborg ligger det 

nemlig på bacheloren. Palle argumenterer for at han mener de studerende skal have en grundlæggende 

teknologi forståelse, inden at de kan foretage en teknologi vurdering. 

SundhedsIT profilen på kandidaten har været igennem en mindre revision og bliver nu også introduceret på 

bachelor delen via faget Sundhedsinformatik, som er et nyt fag på bacheloren. 

Palle fortæller at det bliver mere og mere populært at tage virksomhedsforløb på 3. semester kandidat.  

Panelet bliver forelagt uddannelsens oprindelige planer omkring en ny profil med fokus på rehabilitering og 

”Interaktion mellem robot og menneske”, hvor de studerende vil få kompetencer indenfor mekanisk viden, 

kropslig interaktion med robotter, software til styring af førnævnte samt træningsfysiolog. Disse planer er 

dog allerede skrinlagt igen, da uddannelsen i stedet har valgt en sammensmeltning af den tiltænkte nye 

profil med den nuværende RoboMedic profil. Studenteroptaget på kandidaten vurderes ikke stort nok til 3 

profiler. 

Medlemmer af panelet ytrer at der pt ikke findes mange personer, som arbejder med rehabiliterings-

apparater, men det vil vi nok se mere af i fremtiden. Panelet ønsker at vide, hvorfor uddannelsen har valgt 

dette nye fokus og hvor man vil hen med det. Palle forklarer at det uddannelses- og forskningsmæssigt 

passer godt ind i uddannelsens sammenhæng, hvor der tænkes på både forebyggelse, træning og 

rehabilitering. Palle forklarer at de studerende opnår en passende viden omkring robotteknologi, hvilket 

sammenkobles med rehabilitering og træning. Uddannelsen vil ikke kun fokusere på de dyre robotter, der 

vil også være fokus på ”low budget” robotter.  

Et medlem af panelet ytrer at det vil give mere mening at fokusere mindre på robotter og mere på velfærd i 

forhold til at fremtidssikre uddannelsen. Dette skaber en livlig debat blandt panelet, da ikke alle deler 

denne mening. Flere medlemmer af panelet mener ikke at uddannelsen kan fremtidssikre sig, da ingen ved 

hvad fremtiden bringer. Uddannelsen bliver nødt til at forholde sig til den verden, den befinder sig i lige nu. 

Et medlem af panelet ønsker at vide hvorledes Velfærdsteknologiuddannelsen i Odense adskiller sig fra 

lignende universitetets uddannelser. Det gør uddannelsen ved at have hovedfokus på genoptræning, 

rehabilitering og hjælpe borgeren i deres eget hjem kontra fokus på sygehusvæsenet.  
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Panelet er enigt om at uddannelsen bør have fokus på at skabe den bedst mulige uddannelse ved at 

fokusere på de kompetencer, man allerede har i huset og dermed bygge uddannelsen om omkring disse 

kompetencer. Dette bringer snakken hen på Anders Stengaard Sørensen, som er én af ildsjælene på 

Velfærdsteknologi og desuden ophavsmand til uddannelsens nye fokus på ”Interaktion mellem robot og 

menneske”. Uddannelsen skal skabe gode ingeniører og tænke ind at ikke alle skal arbejde med robotter i 

fremtiden.  

Uddannelsen fortæller om et netop afholdt arrangement ”Hvad kan jeg blive”, arrangeret for uddannelsens 

bachelorer. Her var uddannelsens dimittender inviteret ind for at fortælle om, hvad de laver i dag. I løbet af 

arrangementet kom det frem at dimittenderne har fået at vide af deres nuværende arbejdsgivere at der 

blev sat pris på dimittendernes brede faglige viden. Den tekniske viden kombineret med bruger-

kendskab/brugerinddragelse er en utrolig vigtig kompetence hos dimittenderne og har haft direkte 

indflydelse på fleres ansættelse. Palle fremviser en opgørelse over hvor dimittenderne er ansat i dag. 

Opgørelsen er vedlagt referatet.  

Følgende aspekter har stor bevågenhed hos aftagerpanelet: Hvordan agerer mennesker i forhold til 

teknologi. Menneskets rolle i relation til teknologi rykker sig hele tiden. Problemstillingen mellem 

menneske og maskiner set med et bredere perspektiv er utrolig interessant. Teknikker virker som regel, 

men diverse arbejdsgange omkring teknikken skal tilrettes.  

Forandringsledelse bør også være et aspekt i uddannelsen, da introduktion af teknologi i virksomheder 

skaber store organisatoriske forandringer. Menneskelig adfærd i forhold til teknologi, evaluering, feedback 

og Projektledelse nævnes også som vigtige aspekter. Kunne eventuelt tænkes ind som valgfag.  

Panelet påpeger at det er vigtigt at have for øje at de studerende uddannes til den virkelige verden. Det er 

virkelig spændende at blande den tekniske, sygdomsrelaterede og samtidig humanistiske tilgang, ytrer 

panelet. 

Palle forklarer at uddannelsen er meget kompleks, da der er mange aktører involveret. Vi uddanner ikke 

tekniske specialister. 

Orientering om uddannelses frafaldsprocenter. For stort frafald har resulteret i at uddannelsen fik tilført en 

Markedsføringspakke 2 med fokus på at få tiltrukket de rigtige studerende til uddannelsen.  En del af 

frafaldet skyldes at de studerende fandt uddannelsen mere teknisk krævende end forventet. Via en ny 

markedsføringsvideo omkring uddannelsen, vil man fremme budskabet, at dette er en hardcore ingeniør 

uddannelse med fokus på matematik, teknologi og mekanik, udover det Velfærdsmæssige perspektiv. 

Ramlo fortæller kort om workshoppen Arduino, som blev videreudviklet i forbindelse med Markedsførings-

pakken, og som benyttes på landets ungdomsuddannelser til at tiltrække studerende til uddannelsen. 

Ramlo spørger direkte om hun ville kunne få job hos aftagerne med en RoboMedic profil. Tunstalls og MV-

Nordic’s jobprofil passer bedst til dimittender med SundhedsIT profilen. Wellfare Tech har flere 

samarbejdspartnere med fokus på træningsudstyr indenfor RoboMedic.  

Overvejelser om RoboMedic er en problematisk titel, da det giver nogle begrænsede associationer. Dette 

vil blive taget med i overvejelserne, når der skal tænkes i en ny profil (sammensmeltning mellem ny profil 

og RoboMedic).  

Palle opfordrer aftagerne til at byde ind med forslag til nyt navn til RoboMedic profilen.  
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Da Uddannelsen startede, var der ikke ressourcer til at oprette alle profil-fag, men var i stedet nødt til delvis 

at samlæse med robotteknologi. Det er nu et ønske at Robot fagene skal være tilpasset uddannelsen, 

hvilket er ensbetydende med udvikling af egne fag til ny profil. 

Uddannelsen ønsker at udvide aftagerpanelet og gerne med aftagere som rammer RoboMedic profilen. 

Følgende forslag fremføres af panelet: Siemens, Teknologisk Institut (Robot afdelingen), EG, KMD, Sectra, 

KEN Hygrene Systems (industri vaskemaskine), Kruuse samt rådgivende ingeniør virksomheder.  

Aftagerpanelet bør tænkes ud i et bredere perspektiv end oprindelig tiltænkt, eventuelt med fokus på de 

store robotvirksomheder, selvom disse ikke har samme fokus på det menneskelige aspekt ind i deres robot 

tankegang. Det kunne give uddannelsen en anden slags feedback til møderne.  

 

 

 

 

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet  

Emne  Handling Tidshorisont 

 
Udvidelse af aftagerpanelet 

 
Inviterer nye medlemmer  Efteråret 2018 

  

 


