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Referat: aftagerpanelmøde for 
civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi 
Mandag den 30. november 2015 kl. 12.30 – 15.30 
 

Deltagere i mødet var: 

Christian Graversen (Welfare Tech, Administrerende direktør) ,Jørgen Thomsen (Medisat, Afdelingsleder) 
Morten Hoff (Odense Kommune, Chef), Per Lynnerup (Teccluster A/S, Direktør), Palle Hermansen (SDU, 
Uddannelseskoordinator Velfærdsteknologi), Morten Hansen (SDU, Lektor), Camilla Panduro Nielsen (SDU, 
Studerende), Laxsen Anru Narenthirarajah (SDU, Studerende), Per Æbelø (SDU, Specialekonsulent, 
Kvalitetskoordinator), Mette Jantzen (SDU, Kontorfuldmægtig) 
 

Der var afbud / intet svar fra: 

Calle Thøgersen (OUH, Medicoteknisk chef), Line Slot Andersen (Parad I/S, Designingeniør), Henrik Anker 
(Gibotech A/S, Administrerende direktør), Jakob Skovgaard (Interacoustics A/S, Udviklingschef) 

 

Referat af mødet (referent Mette Jantzen) 
Pkt. 1 Velkomst v/Per Æbelø 

Kort introduktion til arbejdet i aftagerpanelet samt præsentationsrunde med gensidig 
forventningsafstemning. 

Pkt. 2 Rundvisning på Teknisk Fakultet v/studerende Dzenita Hasic, herunder præsentation af 
forskning v/Morten Østergaard Andersen samt præsentation af studenterprojekter 

Pkt. 3 Status på uddannelsen v/Palle Hermansen  

Pkt. 4 Debat vedrørende Uddannelsens erhvervssigte, beskæftigelsessituation, 
rekrutteringsgrundlag samt udviklingstiltag jf. kompetenceprofilen. 

 

Fremtidssikring af uddannelsen 

SDU/TEK/Velfærdsteknologi uddannelsen skal aktivt deltage i at hverve de små pop-up 
virksomheder indenfor Velfærdsområdet til et fremtidig samarbejde, så de ikke alle ender i 
DTU regi.  

Panelet ytre at det er vigtigt at få uddannelsen tilrettet, så de studerende ikke kun uddannes 
til arbejde i den offentlige sektor. De studerende skal være klædt på til at klare sig på det 
privat og internationale marked. 

Vi skal forhindre at alle de dygtige studerende søger mod KBH og Århus, f.eks. ved at 
præsentere de spændende jobmæssige muligheder i Odense området. 

Aftagerpanelet kritiserer det tekniske udstyr i laboratorierne. Det er ikke up-to-date, hvilket 
bevirker at de studerende ikke har kendskab til det udstyr som reelt benyttes i 
virksomhederne. 
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Aftagerpanelet fik, under rundvisningen, et positivt indtryk af de studerendes arbejdsform og 
niveau. 

 

Samarbejde mellem uddannelsen og erhvervslivet 

Uddannelsen skal præsentere projekter, for de studerende, der er praksisnært relevant. Få 
virksomheder til at byde ind på disse projekter med forslag til problemstillinger og 
løsningsmuligheder. 

Når uddannelsen i september måned samler de studerende for at præsentere 
bachelor/speciale emner, så skal virksomhederne involveres. Panelet tilbyder at arrangere et 
virksomhedsbesøg for de studerende i denne periode. Uddannelsens velfungerende Fagråd 
skal ligeledes involveres i denne proces til at udbrede budskabet. Dette blev initieret på 
mødet. 

SDU arbejder med ”dating med erhvervslivet”, netop fordi det er så vigtigt at få de 
studerende ud i virksomheder, da SDU ikke kan lære dem alt det, som en virksomhed kan.  

SDU har en stor ambition om at få virksomhederne involveret i uddannelserne. Odense 
mangler desværre virksomheder på Velfærdsteknologi området. Der ytres forslag til at de 
små virksomheder i fællesskab kunne indlede et samarbejde med de studerende. 

Der skal skabes et ”vind vind” forløb for både SDU og virksomhederne, hvis det skal lykkes at 
få virksomhederne involveret. Der ytres ønske om en forventningsafstemning i forhold til 
hvad virksomhederne kan forvente af de studerende. 

Den geografiske placering af virksomhederne i forhold til SDU besværliggør samarbejdet. Set 
i forhold til at få de studerende ud i studiejob i virksomhederne.  

Panelet ønsker en synlig indgangsvinkel/platform til, hvordan de kan få præsenteret 
eventuelle ideer/projekter til SDU, som slutteligt kunne ende i et samarbejde med de 
studerende. Panelet oplever at projektbørsen ikke fungere.  

Virksomheder har ikke tid til at søge i en digital portal efter de studerende (projektbørs). De 
studerende skal selv opsøge virksomhederne.  

Præsenter en liste over aktuelle virksomheder til de studerende – Odense Health har en 
sådan liste. 

Panelet nævner TREFOR som en mulig samarbejdspartner. 

Panelet foreslår en møderække, hvor det kunne blive naturligt for erhvervsfolk at komme på 
TEK/SDU. Byd virksomhederne ind og lege i laboratorierne, så de kan møde de studerende 
og skabe kontakt den vej.  

Fremadrettet har TEK et ønske om at nye studerende, som en del af studiestart, vil blive 
præsenteret for et par medlemmer fra aftagerpanelet, som kan give en peptalk omkring 
forventninger til studerende, set fra virksomhedens side.  

 

Flere ansøgere til uddannelsen samt mindsket frafald 

Panelet ønsker en større fornemmelse af, hvad det er for en vare TEK/SDU kan levere, hvis 
de skal involveres i markedsføring af uddannelsen.  
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En af udfordringer med frafaldet er, at vi ikke ved hvorfor. Der optages for mange, som 
desværre ikke er dygtige nok eller har valgt forkert studie. Der vil fremadrettet blive skruet 
på optagelsesproceduren.  

Få synliggjort for de studerende vigtigheden af de basale færdigheder såsom matematik, 
hvilket vil resultere i dygtigere studerende, som heller ikke kører træt i uddannelsen. 

Panelet opfordrer SDU til at bruge hinanden indbydes og spille sammen på tværs af 
institutter og fakulteter. Ingeniører lærer meget ved at samarbejde med f.eks. design. De 
skal lære at have respekt for hinandens discipliner. Der bliver nævnt Experts in Teams, hvor 
de studerende lærer at samarbejde på tværs. Panelet ønsker dette bredt ud på tværs af flere 
fakulteter. Dette er dog meget besværligt pga. de forskellige studieordninger på 
fakulteterne. 

Fremadrettet arbejder SDU på at ca. halvdelen af alle studerende skal på ophold i udlandet.  

Christian Graversen (Wellfare Tech) beretter om et strategisk samarbejde i Norden, Tyskland, 
og Storbritannien, hvilket måske kunne bidrage til at få studerende på udlandsophold.  

Welfare Tech, med 200 medlemmer, dyrker relationer mellem virksomheder. Og vil gerne 
hjælpe uddannelsen, men det skal være nemt for virksomheden at tilgå uddannelsen.  

 

 

 

Handlingsplan som følge af aftagerarrangementet 

Emne  Handling Tidshorisont 

Virksomhedsbesøg  Der arrangeres et til to virksomhedsbesøg 
for uddannelsens studerende.  Foråret 2016 

Udlandsophold  
Uddannelsen følger op med Welfare Tech 

i forhold til at opbygge et netværk i 
udlandet til at fremme udlandsophold. 

2016 

Udstyr i laboratorier  Dette drøftes på uddannelsens 
kommende statusmøde. 2016 

 


