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Referat: aftagerpanelsmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 

Mandag den 26. oktober 2020, kl. 10.00 – 11.00 (mødet afholdes online) 

Deltagere i mødet: 

Pia Withenstein (Medicoteknik, Region Syddanmark) 

Frank Neidhardt (Medicoteknik, Region Syddanmark) 

Søren Møller Parmar-Sielemann (Welfare Tech) 

Jakob Skovgaard (Sanibel Supply og RadioEar) 

Jens Bouet (Dansk Handicap Forbund) 

Palle Hermansen (SDU, Uddannelsesleder) 

Mette Jantzen (SDU, Uddannelseskoordinator) 

 

Afbud: Per Lynnerup (Teccluster A/S), Morten Hoff (Syddansk Sundhedsinnovation) 

 

 

Dagsorden 

1. Velkomst (v / Palle Hermansen) 

2. Præsentation af nye medlemmer i panelet – forslag til yderligere medlemmer modtages gerne 

3. Ny titel på uddannelsen 

4. Status for Velfærdsteknologiuddannelsen (v / Palle Hermansen) 

5. Beskæftigelse for uddannelsens dimittender/fremtidens behov for dimittender 

6. Kommende karrierefilm 

7. Eventuelt 
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Referat af mødet 

Pkt. 1 Palle Hermansen byder velkommen. 

Pkt. 2 Nye medlemmer i aftagerpanelet, Jens Bouet og Frank Neidhardt, deltager for første gang, så vi 

starter mødet med en kort præsentationsrunde.  

Pkt. 3 Velfærdsteknologi skifter navn til Sundhedsteknologi pr. 1. september 2021. Uddannelsens indhold 

skifter ikke karakter. Der er alene tale om en titelændring. Beslutningen er truffet af TEK-ledelsen på 

baggrund af uddannelsens faldende optagelsestal. Ledelsen har gode erfaringer med titelskift på andre 

ingeniøruddannelser, hvilket har medført et øget optag. 

Den nye titel vil automatisk medføre en ekstra markedsføringspakke, som forhåbentlig også vil resultere i 

et øget optag.  

Det er ikke Palles opfattelse, at ordet ”Velfærd” er uaktuelt, hvilket bakkes op af panelet, som oplever at 

Velfærd bruges mere og mere, f.eks. i projektsammenhæng. Panelet påpeger at Velfærdsteknologi stadig 

kan bruges i beskrivelsen af uddannelsen, selvom titlen er skiftet.  

De studerende, som pt. er i gang med uddannelsen, kan selv vælge, om de vil beholde den nuværende titel 

eller skifte til den nye titel. 

Pkt. 4 Palle giver en kort status for uddannelsen. Der opleves desværre en faldende interesse for 

uddannelsen. I september 2020 optog uddannelsen kun 20 studerende i første runde og endte på 28 

studerende efter 2. runde, hvilket desværre medfører overvejelser, om det overhovedet er rentabelt at 

køre en uddannelse med kun 20-25 studerende. Tidligere års optag har ligget på omkring de 40 studerende.  

Alle ingeniøruddannelserne er forankret i sektioner. Velfærdsteknologi er forankret i SDU Health 

Informatics and Technology (HIT). Sektionerne står for deres egen økonomi med indtjening via 

forskningsmidler og STÅ midler. Derfor er sektionen udfordret af et lille optag.  

Uddannelsesledelsen vil undersøge muligheden for sammenlæsning med andre uddannelser for at 

imødekomme de økonomiske udfordringer. De studerende, som uddannelsen optager, er ikke den typiske 

”nørdede” ingeniør-type. Det er studerende med et sundhedsfokus, hvilket kan besværliggøre 

sammenlæsning med f.eks. ingeniøruddannelsen indenfor elektronik. De studerende på de 2 uddannelser 

er fagligt for langt fra hinanden. 

Panelet foreslår sammenlæsning med andre universiteter via online undervisning. Palle er ikke fortaler for 

denne ide.  

Der er stor spredning blandt Velfærdsteknologi studerendes faglige niveau indenfor programmering. Cirka 

halvdelen har meget svært ved programmering. Uddannelsen har valgt C++, som det gennemgående 

programmeringssprog, da erfaring med C++ er en forudsætning for at kunne klare kandidatfagene.  

Der er store overvejelser om at ændre programmeringssprog til Python, da det er efterspurgt fra flere 

kanter. De studerende vil stadig få en intro til C++. Hvis uddannelsen ønsker at uddanne systemarkitekter, 

så skal uddannelsen finde et programmeringssprog, som passer til dette.  

Uddannelsen består af mange forskellige fagligheder såsom elektronik, programmering og sundhedsfaglige 

fag, så der er grænser for, hvor dybt kendskab de studerende skal have til de enkelte fagligheder.  
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Panelet foreslår, at man uddanner Velfærdsteknologi-studerende til at blive produktchefer, som kan være 

med til at udvikle og præsenterer nye produkter og være bindeled mellem f.eks. teknisk personale og 

markedsføringspersonale. Uddannelsen bør overveje at samarbejde med Integreret design, eventuelt via 

en fælles valgfagspulje.  

Pkt. 5 Palle præsenterer en liste over de virksomheder, hvor uddannelsens dimittender har fået job (listen 

er vedlagt referatet). Indtil videre har uddannelsen haft 53 dimittender. De første blev færdig i januar 2017. 

Næsten alle dimittender er i job.   

Aftagerpanelet opfatter det positivt, at der er så stor spredning på, hvor de studerende har fået job.  

Panelet spørger indtil hvilken profil, der ifølge Palle, kendetegner uddannelsens dimittenderne. Palle ser de 

fleste dimittender som udviklingsingeniør indenfor både software og hardware. Dimittenderne kan fungere 

som projektkoordinatorer/projektledere eller konsulenter indenfor sundhedsteknologiske produkter eller 

detailteknologi. Gennem kandidatuddannelsen får de studerende skabt deres egen profil.  

Palle ønsker gerne forslag til nye medlemmer til aftagerpanelet. Søren har kontakter til Middelfart 

kommune.  

Palle opfordrer panelet til at byde ind med specialeprojekter. Søren har desværre haft en dårlig oplevelse 

med dette, hvor han havde brugt en del tid på nogle studerende, som sprang fra igen. Professionel opførsel 

og ganske almindelig pli bør italesættes overfor de studerende.  

Pkt. 6 Uddannelsen er ved at få optaget en karrierefilm med deltagelse af en dimittend, som har fået en 

stilling på OUH ved Telepsykiatrisk Center, som ligger under Psykiatrisk afdeling.  

Panelet forslår en karrierefilm, hvor man ganske kort får præsenteret 25 forskellige dimittender. Hver 

dimittend indsender et kort filmklip på 10-15 sekunder (optaget via smartphone) med info om, hvem de er, 

hvor de er ansat og hvad de laver. En video med mulighedernes land. Unge mennesker vil gerne spejle sig i 

andre unge mennesker. Hele panelet bakker op om denne ide.  

Pkt. 7 Der er udtrykt ønske om, at man hurtigst muligt fastlægger datoen for næste aftagerpanelmøde, 

således det kan prioriteres ift. andre møder og aktiviteter.  

Der bliver udsendt en Doodle snarest muligt, så vi kan få planlagt et fysisk møde i foråret 2021. Hvis det 

ikke er muligt at mødes fysisk i foråret, vil mødet blive afholdt online via TEAMS. En del virksomheder 

accepterer ikke ZOOM som en sikker platform.   

Palle har udarbejdet en PowerPoint præsentation af uddannelsen, som er vedhæftet referatet. 


