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Dagsorden: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 
Mandag d. 30. november 2015, kl. 12.30-15.30 

 

Mødet afholdes: O TEK Seminarrum 30-603-2 

Deltagere til mødet er: Calle Thøgersen (OUH), Christian Graversen (Welfare Tech), Jørgen Thomsen 
(Medisat), Morten Hoff (Odense Kommune), Per Lynnerup (Teccluster), Palle Hermansen (SDU, Lektor, 
Uddannelseskoordinator), Morten Hansen (SDU, Lektor), Camilla Panduro Nielsen (SDU, Studerende), 
Laxsen Anru Narenthirarajah (SDU, Studerende), Per Æbelø (SDU, Specialkonsulent, Kvalitetskoordinator), 
Mette Jantzen (SDU, Studiesekretær) 

Der er afbud fra: 

Mødeleder: Per Æbelø 

 

Dagsorden 

1. Velkomst v/Per Æbelø  

a. Introduktion til arbejdet i aftagerpanelet  

b. Præsentationsrunde samt gensidig forventningsafstemning  

2. Status for uddannelsen v/ Palle Hermansen 

3. Rundvisning på Teknisk Fakultet v/ studerende Dzenita Hasic, herunder præsentation af forskning v. 

Morten Østergaard Andersen samt præsentation af studenterprojekter 

4. Debat, der kan inspireres af nedenstående spørgsmål   

a. Uddannelsens erhvervssigte i relation til samfundets og aftagernes behov  

b. Forventninger til fremtidig beskæftigelsessituation 

c. Rekrutteringsgrundlag jf. nøgletal 

d. Ønskede udviklingstiltag for uddannelsen jf. kompetenceprofil 

e. Andet 

5. Eventuelt 

Øvrig information 

- Der vil være drikkevarer og sandwich med tilbehør ved ankomst, samt kaffe, frugt og kage efter 
rundvisningen 
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- Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til fuldmægtig Tine Bernth Neumann på mail 
tibn@tek.sdu.dk eller telefon 65504286 

- Skemaer til rejsegodtgørelser udleveres efter mødet 
 

Vejviser 

Oversigtskort over Syddansk Universitet kan forefindes her, det Tekniske Fakultet er bygningen i øverste 
højre hjørne. 

Ved ankomst til Det Tekniske Fakultet anvendes indgang T (hovedindgang).  
Elevator og trappe forefindes til venstre for hovedtrappen og tages til 1. sal; drej til højre, tag første gangsti 
til højre, herefter 2. gangsti til højre. Mødelokalet forefindes inde i hovedtrappen på 1. sal. 

Ved tvivlsspørgsmål på dagen henvises der til Per Æbelø på nummer: 20 49 87 17 

 

  

http://static.sdu.dk/mediafiles/D/8/2/%7BD82479FC-A171-459A-B23A-537B2C4DC4CA%7DCampusvej_190815.pdf
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Kort om uddannelsen 
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Erhvervssigte for uddannelsen (Bachelor) 

Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi (bachelor) er en tværvidenskabelig uddannelse på 
bachelorniveau. Uddannelsens tværvidenskabelighed opnås ved koblingen mellem fagelementer 
fra Det Tekniske Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.  
Civilingeniører i Velfærdsteknologi (bachelor) vil kunne få ansættelse i offentlige og private 
virksomheder, i funktioner som relaterer til formidling af teknologi, maskiner og apparater, eller i 
sundheds- eller plejefunktioner, hvor interaktion mellem teknologi og slutbruger spiller en rolle. 
Endvidere er en civilingeniører i Velfærdsteknologi (bachelor) i stand til at varetage udviklings- og 
projektstyringsfunktioner i forbindelse med mindre, avancerede udviklingsopgaver.  
På overbygningen – civilingeniør i Velfærdsteknologi (kandidat) – er der mulighed for at vælge 
mellem profilerne RoboMedic indeholdende automation/robotteknologi eller SundhedsIT med 
fokus på IT/softwareteknologi 

 

Kompetenceprofil for uddannelsen (Bachelor) 

EN BACHELOR I VELFÆRDSTEKNOLOGI HAR … 

VIDEN OM  

biokemi, celleopbygning og funktion 
anatomi, muskler og leds opbygning, nervesystemet,  bevægeapparatets anatomi 
biomekaniske og matematiske principper for bevægelsesanalyser 
modellering af kroppens belastning 
det autonome nervesystem, nyre og urinvejssystemet, muskel/arbejdsfysiologi, det kardiovaskulære 
system og respirationssystemet 
kroppens energiomsætning 
differentialligninger,  vektorregning 
projektstyringsværktøjer 
roller, kultur og kommunikation 
kredsløbsteori, signalbehandling 
personsikkerhed ved apparatkontakt 
grundlæggende maskinelementer, materialer og overflader 
computerbaserede metoder til specifikation, modellering og fremstilling af maskinelementer 
sensortyperne: optiske, kapacitive, induktive, elektrodynamiske, piezoelektriske 
måling af følgende parametre i mekaniske og biomekaniske systemer: Position og afstand, vinkel, stræk og 
bøjning, kraft, acceleration, hastighed og vinkelhastighed 
standardmodeller, baseret på lineær algebra, til at opstille modeller for bevægelsen af mekanismer 
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opbygget af koblede led 
forward kinematics, reverse kinematics 
programmering af smartphones og tablets 
grundlæggende programstrukturer samt eventdrevet software 
smartphoneplatformens kommunikationsmuligheder: SMS, wifi, bluetooth, etc. samt sensorer og 
actuatorer: lyd, vibration, kompas, accelerometer, kamera, etc. 
ideelle sinusformede signaler, phasor repræsentation, impulstog, firkant- og trekantsignaler, 
Fourierrækker  
frekvensdomænet, tidsdomænet,  komplekse tal , Fourier og Laplace transformationer 
den grundlæggende psykologis historie, erkendelser og metoder 
almindeligt forekomne funktionsnedsættelser 
brugeranalyse hos mennesker med funktionsnedsættelse 
Inddragelse af brugere i en udviklingsproces 
grundlæggende programmeringsstruktur 
objektorienteret programmering, klasse- og objektbegrebet 
centrale videnskabsteoretiske begreber og positioner 
etiske problemstillinger 
reguleringssystemer, modellering af dynamiske systemer  
1. og 2. ordenssystemer, feedback, s-domæne, tidsdomæne 
state-space systemer 
fysiologiske ændringer, der sker i kroppen ved forskellige former for belastning 
statistiske metoder til at planlægge forsøg, indsamle-, analysere data 
datastrukturer, algoritmer, polymorfisme, templates I C++ 
rutiner og arbejdsgange fra en virkelig afdeling på et hospital, en kommune eller udviklingsorienteret 
virksomhed 
projektarbejde som inddrager teorier, metoder og praksis inden for uddannelsens fagområde 
FÆRDIGHEDER TIL AT KUNNE 

redegøre for bevægeapparatets grænser i forhold til statisk og dynamisk belastning 
udvikle simple matematiske modeller, anvende differentiation og integration  
redegøre for det autonome nervesystem, for nyre og urinvejssystemet, for muskel/arbejdsfysiologi, for det 
kardiovaskulære system og for respirationssystemet 
opstille og evaluere egne læringsmål og indgå konstruktivt i gruppearbejde 
instrumentere en simpel biomekanisk måleopstilling samt opsamle og behandle data 
anvende computerbaserede metoder til specifikation, modellering og fremstilling af maskinelementer 
demonstrere kendskab til principperne for mekanisk personsikkerhed, og relevante myndighedskrav 
redegøre for funktionen af og give eksempler på anvendelsen af følgende Sensortyper:  
optiske, kapacitive, induktive, elektrodynamiske, piezoelektriske 
redegøre for almene principper i måling af følgende parametre i mekaniske og biomekaniske systemer: 
position og afstand, vinkel, stræk og bøjning, kraft, acceleration, hastighed og vinkelhastighed 
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reflektere over, og vælge imellem sensortyper til en given opgave samt redegøre for relevante fejlkilder 
ved anvendelse af sensorer 
redegøre for anvendelsen af lineær algebra til at beskrive den indbyrdes position af bevægelige dele i 
maskiner og kroppen, samt delenes indbyrdes bevægelse når de er koblet sammen med alment 
forekommende ledtyper 
anvende standardmodeller, baseret på lineær algebra, til at opstille modeller for bevægelsen af 
mekanismer opbygget af sekvientielt koblede led 
redegøre for, og udføre forward og reverse kinematics 
demonstrere forståelse for grundlæggende programstrukturer samt eventdrevne systemer 
udvikle applikationer som gør brug af platformens kommunikationsmuligheder: SMS, wifi, bluetooth, etc. 
samt sensorer og actuatorer: lyd, vibration, kompas, accelerometer, kamera, etc. 
analysere sinusformede signaler med reelle og komplekse tal 
anvende logaritmisk afbildning og dB, anvende enkelt og dobbeltsidet repræsentation af 
frekvensdomænet i relation til Fourier rækker 
analysere og præsentere data, der er opsamlet fra en fysisk proces  
demonstrere viden om den grundlæggende psykologis historie, erkendelser og metoder 
beskrive direkte og afledte virkninger af brugerens funktionsnedsættelse 
reflektere over funktionsnedsættelses betydning for brugerinteraktion 
registrering af brugersituationer ved hjælp af statistik, elektroniske hjælpemidler og interviews 
udvikle programmer i et objektorienteret sprog 
programmere mindre systemer på en pc på baggrund af en specifikation 
redegøre for centrale videnskabsteoretiske begreber og fortolke etiske problemstillinger 
gengive udvalgte historier om katastrofal medicinering 
redegøre for, hvorledes etiske problemstillinger bør håndteres i forbindelse med ingeniørmæssigt og 
klinisk arbejde 
modellere 1. og 2. ordens dynamiske systemer 
forklare de fysiologiske ændringer, der sker i kroppen ved forskellige former for belastning 
anvende statistiske metoder til at planlægge forsøg, indsamle-, analysere-, lave inferens- og konkludere på 
data 
programmere med brug af datastrukturer, klassiske algoritmer, polymorfisme, templates i C++ 
en organisations arbejdsprocedurer, herunder problemanalyse- og løsningsmodeller 
anvende relevante ingeniørfaglige metoder, redskaber og generelle færdigheder indenfor uddannelsens 
fagområde samt vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og 
løsningsmodeller  
formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til enten fagfæller og ikke-specialister eller 
samarbejdspartnere og brugere samt formulere sig skriftligt i et klart og forståeligt sprog  
KOMPETENCER TIL AT KUNNE 
udvikle et elektromekanisk testudstyr, til måling af kropsdeles belastning under forskellige forhold samt 
opstille kinematiske modeller, på baggrund af biomekanisk viden, for disse  



 7 

 

  

designe, udvikle og implementere applikationer til smartphones og tablets, til løsning af velfærdstekniske 
problemstillinger 
udarbejde brugervenlig interaktion mellem platform og bruger, samt implementere grafiske 
brugergrænseflader og bagved liggende funktionalitet 
selvstændigt at vurdere behov for båndbredde i en velfærdsteknologisk måleopstilling 
formulere kæder af argumenter vedrørende komplekse funktionelle sammenhænge med præcis 
hensyntagen til den fysiologiske begrebsverdens definitioner og begrænsninger 
gennemføre en brugeranalyse hos mennesker med funktionsnedsættelse 
evaluere løsningskoncepter under inddragelse af brugere 
sætte faglighederne: psykologi, brugercentreret udvikling, programmering og ingeniørfagets 
videnskabsteori, i spil i et tværfagligt projekt omkring brugerinteraktion - baseret på en reel 
brugerinddragelse.  
analysere modeller I tidsdomæne og frekvensdomæne og beskrive systemets frekvensrespons og 
stepresponse samt stabilitet 
beskrive, problemformulere og udføre et tværfagligt projektarbejde sammen med studerende fra andre 
uddannelsesretninger samt sætte sin egen faglighed i spil 
designe og implementere programmer i sproget C++, med inddragelse af klassiske algoritmer, 
anvendelsesspecifikke biblioteker 
indgå I samarbejde omkring udvikling af domænespecifikke programmeringsløsninger i et objektorienter 
programmeringssprog (C++) 
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Erhvervssigte for uddannelsen (Kandidat) 

En civilingeniør i Velfærdsteknologi kan, på baggrund af sin tværvidenskabelige uddannelse, arbejde som 
brobygger imellem teknik og sundheds-/plejesektoren samt indgå i udviklings- og forskningsprojekter inden 
for det velfærdsteknologiske område.  

Denne funktion udføres i såvel offentlige som private virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig 
med forskning, udvikling eller formidling af teknologi, systemer eller produkter, der rummer et element af 
interaktion med slutbrugeren.  

Overordnet beskæftiger en civilingeniør i Velfærdsteknologi sig med:  

• Formidling 

• Udvikling 

• Analyse og rådgivning 

• Projektledelse 

• Forskning 

I relation til domænet bestående af: Udvikling, drift og vedligeholdelse af teknologi, systemer eller 
produkter indenfor sundheds/plejesektoren, hvor slutbrugeren selv forventes at interagere med 
teknologien, kunne derf.eks. være tale om intelligente hjælpemidler eller tele-medicinske systemer i 
forbindelse med pleje, diagnostik, behandling, rehabilitering eller forebyggelse.  

En civilingeniør i Velfærdsteknologi vil også være velegnet til at bestride generelle systemudviklingsjob i 
sundhedssektoren, hvor der er særlig fokus på interaktion mellem bruger og teknologi.  

Endvidere vil der for enkelte kandidater være mulighed for at fortsætte med et forskeruddannelsesforløb 
(Ph.d.). 

 

Kompetenceprofil for uddannelsen (Kandidat) 

Kompetenceprofilen for civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi er baseret på Den Danske 
Kvalifikationsramme, og uddannelsen er tilrettelagt efter uddannelseskonceptet ’Den Syddanske Model for 
Ingeniøruddannelser’ (DSMI). 

Udover tilvejebringelsen af et forskningsbaseret og teknisk-videnskabeligt grundlag, hvorpå civilingeniøren i 
Velfærdsteknologi er kvalificeret til selvstændigt at identificere, forstå og løse komplekse ingeniørfaglige 
opgaver, hviler konceptet på den studerendes tilegnelse af specifik viden om praktiske færdigheder i samt 
generelle kompetencer inden for projektledelse. På ovennævnte baggrund er civilingeniøren kvalificeret til 
at indgå i fagligt og tværfagligt videnskabeligt udviklingsarbejde, der forudsætter opstilling og formidling af 
nye analyse- og løsningsmodeller inden for området. 
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Efter endt uddannelse som civilingeniør i Velfærdsteknologi besidder dimittenden en specialiseret og 
forskningsbaseret viden om software- og robotteknologi, matematisk analyse og modellering, statistik, 
anatomi og fysiologi, biomekanik, brugerinteraktion, medicoteknik samt færdigheder i at integrere og 
bringe disse vidensområder i kvalificeret anvendelse i krydsfeltet mellem det sundheds- og det 
ingeniørfaglige område, hvor patienter/brugere interagerer med sundheds- og/eller plejesektoren. 

Er denne interaktion af primært mekanisk karakter, vil området være dækket gennem specialisering inden 
for RoboMedic. Hvis interaktionen primært omhandler informationsformidling/–behandling, vil 
områdespecialiseringen ligge inden for SundhedsIT. 

Fælleskonstituerende del: 

Viden om: 

• basale teorier og teknikker i medicoteknik samt procedurer i medicinsk teknologivurdering 

• basale teorier og teknikker i medicinsk billedbehandling 

• videnskabelig teori og metoder 

• basale teorier og teknikker i forbindelse med menneske-maskin interface 

• biostatistik 

• pervasive computing 

 

Færdigheder i at: 

• kombinere fagligheder og på den baggrund vælge passende medicotekniske enheder/elementer til 
en given applikation 

• udvælge og implementere anvendelsesspecifikke billedbehandlingsmetoder til en given applikation 

• udvikle brugerinterface baseret på viden om menneske-maskin interface 

• identificere og løse komplekse ingeniørfaglige opgaver med et brugercentreret fokus 

• forstå basale teorier og teknikker inden for medicinsk billedbehandling samt sætte disse i spil 

• implementere pervasive computing 

 

Kompetencer, hvorden studerende vil være i stand til: 

• at inddrage medicinsk billedbehandling i projektarbejde 

• at samarbejde fagligt og tværfagligt i implementering af medicotekniske løsninger i sundheds-
/velfærdsteknologiske forsknings- og udviklingsprojekter 

• at udføre projektledelse på udviklingsprojekter inden for det sundheds-/velfærdstekniske domæne 
samt sin specialisering 

• at udføre forskning inden for det sundheds-/velfærdstekniske domæne samt sin specialisering 
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RoboMedic - specialisering: 

 

Viden inden for det velfærdsteknologiske domæne om: 

• relevante robotteknologiske teorier og teknikker 

• menneske-robot interaktion 

• teori bag og anvendelse af kunstig intelligens 

 

Færdigheder inden for det velfærdsteknologiske domæne i at: 

• implementere og programmere robotter og apparater i et velfærdsteknologisk domæne 

• anvende, integrere og specificere mekaniske, elektroniske og softwaremæssige delkomponenter til 
robotter og apparater inden for domænet 

• forholde sig kritisk til den tætte kontakt mellem bruger og robot/apparat, som domænet naturligt 
fordrer samt inddrage viden om menneske-maskin interface og på baggrund heraf specificere og 
designe trygge brugerinterfaces 

 

Kompetencer, hvor den studerende vil være i stand til: 

• at bringe robotter eller robotlignende systemer, maskiner, elektromekaniske apparater, i 
anvendelse inden for domænet 

• at reflektere over og anvende relevante udviklingsparadigmer/–metoder med relation til 
sammenhængen mellem robotteknologi, sundhedsvidenskab, brugerinteraktion og 
brugerinddragelse. 

• at reflektere over samt anvende og inddrage relevant videnskabelig litteratur, patenter og 
standarder 

• at reflektere over og forholde sig til teknologiske, økonomiske, organisatoriske og menneskelige 
hensyn i udvikling af teknologi til domænet 

 

SundhedsIT - specialisering: 

Viden inden for det velfærdsteknologiske domæne om: 

• grundlæggende datakommunikation og distribuerede softwaresystemer 

• præsentation og visualisering af data 

• datamining og databaser 

• datasikkerhed 

• health informatic 
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Færdigheder inden for det velfærdsteknologiske domæne iat: 

• programmere og implementere mindre softwaresystemer i en velfærdsteknologisk kontekst 

• forholde sig til eksisterende komplekse softwaresystemer (databaser, medicinsk udstyr, etc.) og 
implementere disse i en velfærdsteknologisk kontekst 

 

Kompetencer, hvor den studerende vil være i stand til: 

• at reflektere over og anvende teknologier og metoder til distribuerede softwaresystemer og 
datakommunikation inden for domænet 

• at integrere e-systemer i sundhedssektoren, organisatorisk som praktisk, fra IT-understøttelse til 
eksempelvis elektronisk patientjournaler og telemedicin  

• at reflektere over og anvende relevante udviklingsparadigmer/–metoder med relation til 
sammenhængen mellem IT, sundhedsvidenskab, brugerinteraktion og brugerinddragelse 

• at reflektere over, anvende og inddrage relevant videnskabelig litteratur, patenter og standarder 

• at reflektere over og forholde sig til teknologiske, økonomiske, organisatoriske og menneskelige 
hensyn i udvikling af teknologi til domænet 

 

Nøgletal for uddannelsen 

 


