
AKTIVITETS BLUE PRINT FOR SAMARBEJDSAFTALE SUNDHED & OMSORG OG VIA      FOKUSERING  OG OPDAGELSE           TEMATISERING

VEJLEDNING:
LODRET: DE 6 SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUDDANNELSER PÅ VIA  |  VANDRET: TIDSAKSE OG FASER I INNOVATIONSMODEL  |   2.X: HENVISER TIL BESKRIVELSE AF AKTIVITET OG OUTPUT

DEN KOMMUNALE MODEL 
FOR BRUGER- OG MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION

2.5.1: FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN VIL ARBEJDE MED 
UDVIKLINGEN AF ”DEN VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LEGE-
PLADS”.

2.5.1: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN VIL ARBEJDE MED 
AT SKABE LÆRING GENNEM BORGERNÆR PRAKSIS, BRUG 
AF MANGE LÆRINGSFORMER -- MED ANDRE ORD SYNERGI 
MELLEM KLINIK OG TEORI.

2.5.1: SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN VIL PLANLÆGGE 
OG GENNEMFØRE TEMAUGE MED DELING AF UNDERVISNING 
MELLEM KLINIK OG UDDANNELSE.

2.5.1: BIOANALYTIKERUDDANNELSEN VIL ARBEJDE MED:
•   AT DE STUDERENDE LÆRER BLØDE VÆRDIER SOM  

KOMMUNIKATION OG RELATIONER
•   TVÆRPROFESSIONELLE PRØVEHANDLINGER PÅ PLEJEHJEM
•   TVÆRPROFESSIONEL IDEGENERERING MED SPL. UDD.
•   TVÆRPROFESSIONEL TALENTFORLØB

2014 UNDERSKRIVES
SAMARBEJDSAFTALEN MELLEM SUND-
HED & OMSORG OG VIA SUNDHED.

2.1: 2015 UNDERSKRIVES 
RAMMEAFTALEN FOR SAMARBEJDET 
MELLEM AARHUS KOMMUNE OG VIA 
UNIVERSITY COLLEGE.

2.4: PROJEKT ”PSYKISK SÅRBARE 
STUDERENDE” I SAMARBEJDE 
MELLEM SUNDHED & OMSORG OG VIA 
SUNDHED.

FEBRUAR 2017 
2.2: UNDERSKRIVES SAMARBEJDS- 
AFTALE MELLEM SUNDHED & OMSORG 
OG VIA UNIVERSITY COLLEGE.

2.5.1: PSYKOMOTORIKUDDANNELSEN VIL ARBEJDE MED:
•   AT FÅ STUDERENDE I PRAKTIK I TVÆRPROF. STUDIEUNIT
•   UDBREDE VIDEN OM UDDANNELSE OG FAG
•   PÅ LEDELSESNIVEAU I MSO AT ARBEJDE MOD ANSÆTTELSE 

AF PSYKOMOTORISK TERAPEUT PÅ DEMENS CENTRUM 
AARHUS

JUNI 2017 
2.5: INVITATION TIL KICK 
OFF FOR IGANGSÆTTELSE AF 
AKTIVITETER I FORHOLD TIL 
SAMARBEJDSAFTALEN. 

82 MEDARBEJDERE OG 
LEDERE FRA DE TO OR-
GANISATIONER DELTOG. 
DELTAGERNE INDGIK I EN AF 
DE SEKS WORKSHOP, FOR 
HVER UDDANNELSE. FÆLLES 
AFSÆT FOR WORKSHOP ER 
DE TRE REJSER FOR HVER 
UDDANNELSE.  PÅ BAG- 
GRUND HERAF IDÉGENERE- 
RER DELTAGERNE.

FORÅR 2017 
2.3: PÅ HVER AF DE SEKS SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUD-
DANNELSER GENNEMFØRES INTERVIEW MED EN STUDERENDE, EN 
UNDERVISER OG EN KLINISK VEJLEDER — ALLE MED FOKUS PÅ 
FORLØBET AF DEN STUDERENDES PRAKTIKFORLØB.

INTERVIEWFORM = ”REJSER”

2.5.1: ERNÆRING– OG SUNDHEDSUDDANNELSEN VIL:
•   2.17: FØLGE OP PÅ BUDGETØNSKE I MSO VEDR. KLINISK 

VEJLEDER FOR DIÆTISTSTUDERENDE 
•   ARBEJDE PÅ AT KLINISK DIÆTISTSTUDERENDE FORSØGSVIS 

ER I STUDIEUNIT PÅ OMSORGSHOTELLET VIKÆRGÅRDEN, 
SUNDHED OG OMSORG



IDÉUDVIKLING OG KONCEPTUALISERING                                  TEST OG KONCEPT                                REALISERING - FEEDBACK - SPREDNING                                        

EFTERÅR 2018:
2.9B: ERFARINGSOPSAMLING GENNEM RELEVANTE 
DELTAGERES/BORGERES ”REJSE” I PRØVEHAN-
DLINGER M.M:
•   FIT LIGHT
•   TRAIN YOUR BRAIN                   
•   TREAX PAD            
•   RAIZER
•    VTV (VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING)

•    UDFORMNING AF ”DYNAMISK KATALOG” 

2.10B: AFDÆKNINGSRAPPORT OM VELFÆRDSTEK- 
NOLOGI SOM HOVEDRAPPORT OG SAMMENFATNING.  

2.12: LIVSHISTORIEPLAKATER. 2.12: IMPLEMENTERET PÅ DET TVÆRPRO-
FESSIONELLE SPOR FOR ERGOTERAPEUT OG 
SYGEPLEJESTUDERENDE.

2.14: FASTE PRAKTIKPLADSER I SUNDHED & OMSORG. 

2.15: RAPPORT FORMIDLET I FAGBLADET ”PSYKOMOTORIK” OM PSYKOMOTORISK 
ARBEJDE PÅ ÆLDREOMRÅDET. 

2.16: MULIGE ANSÆTTELSESFORMER FOR PSYKOMOTORISKE TERAPEUTER I MSO.

2.15.1: UDDANNELSEN HAR ARBEJDET VIDERE MED FORMIDLING AF KARRIEREVEJE 
FOR PSYKOMOTORISKE TERAPEUTER IFT. BØRN OG UNGE, FØR- OG EFTERFØDSEL, 
HANDICAP, PSYKIATRI, SMERTER OG SUNDHED SAMT OMSORG.

GENNEMFØRES MED ½ HOLD 
SPL. STUDERENDE  1 HOLD 

 TIL 2 HOLD STUDERENDE.

2.13: TVÆRPROFESSIONEL OG TVÆRSEKTORIEL PRAKTIK. PRØVEHAN-
DLINGER TRE GANGE MED FIRE STUDERENDE HVER GANG. FJERDE GANG 
AFPRØVES MED HENBLIK PÅ AT IMPLEMENTERE DENNE PRAKTIKFORM. 

2.14: PRØVEPRAKTIK.
2.15: AFDÆKNINGSARBEJDE.

2.7: TVÆRPROF. PROJEKT 
”DEN VELFÆRDSTEKNO- 
LOGISKE LEGEPLADS” 
FOR ERGO-, FYS- OG SPL. 
UDDANNELSERNE. 

FORMÅL: AT STUDEREN-
DE LÆRER AT VURDERE, 
ANVENDE OG UDVIKLE 
VELFÆRDSTEKNOLOGI.

EFTERÅR 2018:
2.9A: PRØVEHANDLINGER 
MED VELFÆRDSTEKNOLOGI.  

2.10A: AFDÆKNING  AF DET 
VELFÆRDSTEKNOLOGISKE 
OMRÅDE I VIA SUNDHED OG 
SUNDHED & OMSORG.

AUGUST 2018:
2.8: IDEGENERERING OG 
PLANLÆGNINGSMØDE MEL-
LEM KLINISKE VEJLEDERE OG 
UNDERVISERE FOR SYGEPLEJER-
SKE, ERGO– OG FYSIOTERA- 
PEUTSTUDERENDE I FORHOLD 
TIL DE STUDERENDES LÆRING 
OM VELFÆRDSTEKNOLOGI I 
TEORI OG PRAKSIS.

NOVEMBER 2018:
2.11: RESULTATER 
FRA AFDÆKNINGS-
RAPPORT OG 
PRØVEHANDLINGER 
PRÆSENTERES PÅ 
CHEF OG LEDER-
WORKSHOP. DER 
ARBEJDES VIDERE 
I BEGGE ORGANISA-
TIONER.

2.6: DELTAGERE I AM-
BASADØRKORPSET: EN 
UNDERVISER FRA HVER AF 
DE SEKS SUNDHEDSFAGLIGE 
PROFESSIONSUDDANNEL-
SER OG ÉN FRA HVERT AF 
DE SYV LOKALOMRÅDER I 
SUNDHED & OMSORG. KORP-
SET VIDEREFØRES.

EFTERÅR 2018 - 2019:
2.18: UNDER VIA´S INDSATS ”STYRKET 
SAMSPIL” UDVIKLES RESILIENS-PROJEKTET 
”ERFARINGSBASERET LÆRING DER GØR EN 
FORSKEL - MED FOKUS PÅ LEDELSE OG FACILI- 
TERING I IMPLEMENTERING AF VELFÆRDS- 
TEKNOLOGI PÅ ARBEJDSPLADSEN”. ET SAM- 
ARBEJDSPROJEKT MELLEM OMRÅDE NORD, 
SUNDHED & OMSORG OG VIA.

AMBASSADØRERNE:
2.6.1  VIDEREUDVIKLING AF IDÉEN OM "FREMTIDSPLEJEH-
JEMMET" OG IDÉEN OM TVÆRPROFESSIONELLE FORLØB PÅ 7. 
SEMESTER.

2.6  AMBASSADØRER UNDERSTØTTER OG IDÉUDVIKLER

2.13: VIDEOOPTAGELSER AF FREMLÆGGEL-
SER SAMT FREMLÆGGELSE AF TVÆRPROF. 
BACHELORPROJEKT.

2.13.1: DE STUDERENDE EVALUERER 
FORLØBENE.



REALISERING—FEEDBACK- SPREDNING               SPREDNING                           REALISERING                              SPREDNING                      REALISERING                     SPREDNING                                    

2.15.1: UDDANNELSEN HAR ARBEJDET VIDERE MED FORMIDLING AF KARRIEREVEJE 
FOR PSYKOMOTORISKE TERAPEUTER IFT. BØRN OG UNGE, FØR- OG EFTERFØDSEL, 
HANDICAP, PSYKIATRI, SMERTER OG SUNDHED SAMT OMSORG.

JANUAR 2020
2.6.1: IDÉEN OM ”FREMTIDSPLEJEHJEMMET” 
DRØFTES PÅ CHEFTEAM-NIVEAU I SUNDHED 
& OMSORG.  

PRIMO 2020: 
2.18.1: DATA  OG DATAANALYSE ER PRÆSEN-
TERET FOR MEDARBEJDERE OG LEDERE 
I SUNDHED OG OMSORG. PERSPEKTIVER I 
FORHOLD TIL  DET VIDERE ARBEJDE ER ØGET 
FOKUS PÅ KREATIV LÆRING  OG  INDDRAGELSE 
AF MEDARBEJDERRESSOURCER  FOR AT SIKRE 
KONTINUERT IMPLEMENTERING AF VELFÆRDS- 
TEKNOLOGISKE LØSNINGER.   

FEBRUAR 2020
2.2.1: SAMARBEJDSAFTALEN ER OPDATERET OG 
FREMTIDSSIKRET OG FORLÆNGES TIL 2023.  

ULTIMO 2019
2.13.3: MED BAGGRUND I ERFARINGER FRA PRØVEHANDLINGER OG BACHELORPROJEK-
TER MELLEM BIOANALYTIKER- OG SYGEPLEJESTUDERENDE UDARBEJDES PROJEKT-
BESKRIVELSEN ”DEN BORGERNÆRE BIOANALYTIKER”. 
FORMÅLET ER AT UNDERSØGE VÆRDIEN AF AT ANSÆTTE EN BIOANALYTIKER PÅ PLEJE-
HJEM TIL AT VARETAGE KVALITETSUDVIKLING, KVALITETSSIKRING AF BL.A. PRØVETAG-
NING OG BEHANDLING AF PRØVER I SAMARBEJDE MED PLEJEHJEMMETS ØVRIGE 
FAGGRUPPER. PRIMO 2020: IDÉEN DRØFTES PÅ CHEFNIVEAU I SUNDHED OG OMSORG

PRIMO 2020: 
2.11.2: STYREGRUPPE FOR SAM-
SKABELSE OM UDDANNELSE OG 
BORGERFOKUSERET IMPLEMEN- 
TERING AF VELFÆRDSTEKNOLO-
GI NEDSÆTTES OG KONSTITUER-
ER SIG. 

OKTOBER 2019:
2.11.1: DET DYNAMISKE KATALOG 
SAMT FORSLAG TIL KOMMISSO-
RIUM FOR FREMTIDIG STYRE-
GRUPPE PRÆSENTERES FOR 
CHEFER, LEDERE OG MEDAR-
BEJDERE, SOM KVALIFICERER 
FORSLAGENE, DER DEREFTER ER 
KLAR TIL IMPLEMENTERING.

MEDIO 2019
2.13.2: ”DEN TVÆRPROFESSIONELLE PRAKTIK FOR 
BIOANALYTIKER OG SYGEPLEJESTUDERENDE SKALERES OG 
IMPLEMENTERES TIL DET DOBBELTE ANTAL STUDERENDE, 
SÅLEDES AT 16 STUDERENDE ÅRLIGT FÅR MULIGHED FOR 
AT DELTAGE.

MEDIO 2019
2.4.1: TO ARTIKLER OFFENTLIG-
GØRES BASERET PÅ DATA FRA 
PROJEKTET ”PSYKISK SÅRBARE 
STUDERENDE”.

PRIMO 2020
2.4.1: I SUNDHED & OMSORG AFHOLDES TEMADAGE OM VEJLEDNING AF 
PSYKISK SÅRBARE STUDERENDE FOR VEJLEDERE FOR BÅDE SOSU– OG 
BACHELORUDDANNELSERNE. UNDERVISERNE PÅ TEMADAGEN ER PRO-
JEKTDELTAGERNE FRA HENHOLDSVIS VIA OG SUNDHED & OMSORG. 

JANUAR 2020
2.17: I BÅDE 2018 OG 2019 ER DER I FORBINDELSE MED BUDGETFORHAND- 
LINGERNE I SUNDHED OG OMSORG ANSØGT OM MIDLER TIL ANSÆTTELSE AF 
EN KLINISK VEJLEDER FOR DIÆTISTSTUDERENDE.  I BUDGETFORHAND- 
LINGER 2019 ER FORSLAGET BEHANDLET POSITIVT OG DER AFVENTES SVAR 
FRA CHEFTEAMET I SUNDHED & OMSORG.

EFTERÅR 2019
2.13.2: TRE VIDEOOPTAGELSER AF PRÆSENTATION AF DE 
STUDERENDES TVÆRPROFESSIONELLE FORLØB UPLOAD-
ES PÅ VIAS OG SUNDHED & OMSORGS INTRANET EFTER 
AFTALE MED DE INVOLVEREDE STUDERENDE.   

MEDIO 2019
2.9B: ”DYNAMISK KATALOG” 
UDARBEJDES MED HENBLIK 
PÅ AT STUDERENDE I PRAK-
TIK I SUNDHED & OMSORG 
LÆRER AT ANVENDE, 
VURDERE OG UDVIKLE 
VELFÆRDTEKNOLOGI I ET 
STYRET SAMARBEJDE MEL-
LEM SUNDHED & OMSORG 
OG VIA.

AMBASSADØRERNE:
2.6.1  VIDEREUDVIKLING AF IDÉEN OM "FREMTIDSPLEJEH-
JEMMET" OG IDÉEN OM TVÆRPROFESSIONELLE FORLØB PÅ 7. 
SEMESTER.

2.6  AMBASSADØRER UNDERSTØTTER OG IDÉUDVIKLER

JANUAR 2020 | UARBEJDET AF: CHEFKONSULENT I VIA UC, KARIN ØSTERGAARD LASSEN & UDDANNELSESKONSULENT I SUNDHED OG OMSORG, GITTE ODDERUP





























 

 

Input fra en underviser på ergoterapeut uddannelsen, der har deltaget i en prøvehandling. 
 

Prøvehandlingen bestod af at underviseren og den kliniske underviser fulgte hinanden en dag hver. 

 

 

”Min største undring fra de to prøvehandlinger er: 

 

‐ Vi har virkelig god evidens for det program, der hedder ”Lifestyle Redesign” (med den danske manual ”Gør noget – få det godt”), 
og som praksis har meget overfladisk kendskab til – og som de derfor ikke benytter. Det vil jeg så gerne arbejde med, da 
programmet er virkelig kernefaglighed for ergoterapeuter, og har påvist stor effekt. 
 

‐ Jeg synes, at det er spændende at have kliniske undervisere til at fremlægge her på uddannelsen. Her kunne en bedre 
planlægning give et større udbytte for os alle.” 

























Vejledning af psykisk sårbare studerende i klinisk praksis 

Vejledningsstrategier og vejledningsmetoder til studerende med særlige 

læringsforudsætninger 

Original fagartikel 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lene Grønkjær1, Anna Timmermann2 og Anette Telling Dennig3  
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Baggrund  

Denne artikel formidler resultaterne fra et 2-årigt aktionsforskningsprojekt 

omhandlende vejledning af professionsbachelorstuderende i klinisk praksis. Projektet 

bygger på et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde mellem VIA UC: Sundhed, 

Program for professionsdidaktik og Aarhus Kommune: Sundhed og Omsorg område 

Midtbyen. I projektet deltog tre projektansvarlige, to fra VIA samt en fra Aarhus 

Kommune og tre kliniske undervisere/vejledere (frem over vejledere) henholdsvis 

tilknyttet professionsbacheloruddannelserne i Sygepleje, Ergo - og Fysioterapi. Område 

Midtbyen modtager studerende fra både sygeplejerske-, ergoterapeut- og 

fysioterapeutuddannelsen i deres kliniske del af uddannelsen. Klinisk undervisning er 

en central læringsarena for studerende på professionsbacheloruddannelser, hvor 

sammenhænge mellem teori og klinisk undervisning bidrager til, at den studerende 

tilegner sig professionsfaglige kompetencer og færdigheder (1). Den kliniske 

undervisning er tilrettelagt forskelligt på de tre professionsbacheloruddannelser, men 

fælles for dem er at den teoretiske og kliniske undervisning kombineres i en 

vekselvirkning med en stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem 

uddannelsesforløbet med henblik på at sikre praksisnærhed og udvikling af 

professionskompetence (2). Vejlederne i klinisk praksis bidrager til at sikre vilkår for de 

studerendes læring og understøtter sammenhænge mellem teori og praktik i de 

studerendes læringsforløb (1). Professionsbacheloruddannelserne i Sygepleje, 

Ergoterapi og Fysioterapi oplever et stigende antal studerende med psykisk sårbarhed. 

Psykisk sårbarhed kan spænde over studerende med f.eks. stress og studerende der 

har en psykiatrisk diagnose som f.eks. angst, depression og ADHD/ADD. Vejlederne 

oplever, at studerende med psykisk sårbarhed har svært ved at honorere de krav, der 

stilles til dem i den kliniske undervisning, samt at de ofte ikke profeterer af den 

vejledningsform, som vejlederne traditionelt anvender til de studerende. Det var på 

denne baggrund, at aktionsforskningsprojektet blev etableret. I projektets indledende 



fase valgte vi at fokusere på studerende diagnosticeret med ADHD/ADD og depression, 

da det var de diagnoser som optræder hyppigst blandt 

professionsbachelorstuderende. 

 

Læringsmæssige udfordringer for studerende med ADHD/ADD og depression  

Fra litteraturen ved vi, at både studerende med ADHD/ADD og studerende med en 

depression kan være udfordret i forhold til deres læring, da de har kognitive 

vanskeligheder i form af koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder samt 

ændring i hjernens eksekutive funktioner (3). Eksekutive funktioner (EF) er et begreb 

for højere kognitive processer som bl.a.  indbefatter planlægning, problemløsning, 

arbejdshukommelse, rationalitet, emotionel styring samt styring af opmærksomhed 

(4). Hos voksne med ADHD/ADD er kernesymptomerne nedsat opmærksom, 

manglende impulskontrol, indre uro og søvnforstyrrelser (5). Derudover oplever 

mange vanskeligheder med korttidshukommelsen, tankemylder, manglende 

tidsfornemmelse, samt at det er vanskeligt at planlægge og strukturere hverdagen (5). 

Derfor har mange vanskeligt ved at håndtere hverdagen i relation til almindelig daglig 

livsførelse, uddannelse, job og fritidslivet, hvorved mange oplever nedsat selvværd og 

selvtillid (5). De studerende er ligeledes følsomme for stress, uro og støj, og de 

udtrættes hurtigere end andre, når de udsættes for mange nye stimuli (6). Stress- og 

belastningstilstande forværrer ofte symptomerne og funktionsniveauet (5). 

Studerende med depression, angst eller stress oplever oftere at have nedsatte 

kognitive vanskeligheder, også lang tid efter de erklæret raske (3). De kognitive 

vanskeligheder viser sig ofte ved, at de studerende ikke længere er så effektive, de 

glemmer ofte aftaler og ting (7). De kan have svært ved at planlægge aktiviteter frem i 

tiden, og kan have vanskeligt ved at takle uforudsete hændelser i dagligdagen (7). 

Endvidere udmattes mange når de indgår i sociale sammenhænge (7). Endvidere peger 

Overballe & Mogensen (8) på, at studerende med psykisk sårbarhed udover den 

kognitive påvirkning også er påvirket i forhold til deres følelser og adfærd. 

Samlet set peger den viden vi har om studerende med ADHD/ADD, depression, angst 

og stress på, at studerende med ovenstående diagnoser kan være udfordret på deres 

evne til at lære, indgå i foranderlige sociale sammenhænge, at være fleksible i forhold 

til skema og læringsmiljø. Specielt i den kliniske del af uddannelsen udfordres 

studerende med ovenstående vanskeligheder, fordi den sundhedsprofessionelle rolle 

indebærer, at den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere borgerrettede 

interventioner i forhold til forskellige borgere og diagnoser (1). 

Kort beskrivelse af projektets forløb 

Det 2-årige projekt blev struktureret i fire faser med start jan. 2014 – 31. dec. 2015 



 

 

Figur 1: Beskrivelse af det samlede projekts faser. 

 

Denne artikel formidler udelukkende resultaterne omhandlende erfaringer med brug 

af forskellige vejledningsmetoder inspireret fra specialpædagogikken, som vejlederne 

har tilpasset til studerende på videregående uddannelser. 

Vejledningsdidaktik 

Vejledning er en professionel samtale som ifølge Skagen (9) består både af et 

sagsforhold og en relation mellem vejleder og studerende. Sagen er i denne 

sammenhæng den konkrete faglige praksis, som den studerende skal udvikle sine 

faglige kompetencer i relation til. Vejledningsdidaktik handler om, hvordan vejlederne 

kan skabe de bedst mulige læringsbetingelser for den studerende (4,10,11). 

Vejledningsdidaktik er kompleks, fordi forskellige faktorer som læringsforudsætninger, 

rammer, indhold, mål, lærerproces, vejlederrolle og metode influerer på vejlederens 

didaktiske valg i forhold til den konkrete vejledningssamtale (ibid.). Centralt i 

didaktikbegrebet står læringsforudsætninger (10,11), fordi forståelsen af den 

studerendes læringsforudsætninger styrker vejlederens mulighed for at tilrettelægge 

vejledning og undervisning med udgangspunkt i den enkelte studerende. 

Læringsforudsætninger kan forstås som biologiske, sociologiske og kulturelle 

forudsætninger som alder, begavelse, modenhed, motivation og parathed for læring 

(10), samt i denne sammenhæng en øget fokus på hvordan kognitive- og 

følelsesmæssige vanskeligheder har indflydelse på den studerendes læring.  

Forår 2014 

Fase 1

Samarbejde med 
vejlederne 
etableres. 

Litteratursøgning

Interview med 
studerende 
planlægges.

Vejlederne 
beskriver  og 
reflekterer over 
deres 
vejlednings-
praksis. 

Efterår 2014 

Fase 2

5 kvalitative 
interview med 
studerende 
diagnosticeret 
med ADHD og 
depression 
gennemføres.

Erfaringer fra 
interviewene 
drøftes med 
vejlederne.

Teoretiske 
oplæg om 
kognitive 
vanskeligheder 
samt 
vejlednings-
didaktik.

Forår 2015

Fase 3

Afprøvning af 
forskellige 
vejledningsm
etoder

Erfaringer 
med de 
afprøvede 
vejlednings-
metoder 
drøftes.

Interviewene 
færdiganalyse
res.

Vejlederene 
deltager i 
Temadag om 
ADHD.

Efterår 2015

Fase 4

Vejlederne 
deltager i temadag 
om depression.

Bearbejdning af 
refleksionsmødern
e, samt fælles 
drøftelse af 
fundene med 
henblik på 
videreudvikling af 
vejledningsmetode
r til studerende på  
videregående 
uddannelser.

Formidling af 
projektets fund i 
relevante fora.



 

 

Formål 

Projektets formål var at afprøve vejledningsmetoder samt at nuancere 

vejlederkompetencer i relation til studerende med psykisk sårbarhed i forbindelse med 

deres kliniske del af uddannelsen.  

Metode  

Design 

Projektet var designet som et 2-årigt aktionsforskningsprojekt. Aktionsforskning er 

kendetegnet ved, at deltagerne indgår i et forpligtigende samarbejde (3). Derfor var en 

bærende metode i aktionsforskningen projektets 

refleksionsmøder. Formålet med 

refleksionsmøderne var dels viden deling i forhold 

til ”relevant fact finding” (12) samt drøftelse af og 

kritisk refleksion over vejledererfaringer på 

baggrund af planlagte og systematiske 

prøvehandlinger udført af vejlederne og 

projektmedarbejdere i perioderne mellem 

refleksionsmøderne. I løbet det 2-årige 

projektforløb var der 10 refleksionsmøder á 1½ 

times varighed. Processen illustreres i figur 2, hvor 

henholdsvis forskerne og vejlederne arbejdede 

med forskellige dele af projektet i perioderne 

mellem de fælles refleksionsmøder.      Figur 2: Beskrivelse af processen  

Beskrivelse af interventionen i de fire faser 

I dette afsnit beskrives udelukkende de interventioner, som har indflydelse på de 

prøvehandlinger og refleksioner som resultaterne bygger på.  

Fase 1: Etablering af samarbejdet mellem projektansvarlige og vejlederne. Vejlederne 

skrev logbog med henblik på bevidstgørelse af deres vejledningspraksis. Erfaringerne 

fra logbogsskrivningen blev drøftet på refleksionsmøderne og bidrog bl.a. til 

bevidstgørelse af egen vejledningspraksis samt som inspiration for andre.  



Fase 2: Projektansvarlige lavede 

forskellige teoretiske oplæg om 

vejledningsdidaktik og inklusion 

med fokus på unge med kognitive 

forstyrrelser, for at kvalificere 

vejledernes viden og 

vejledningsmuligheder i relation til 

studerende med kognitive 

forstyrrelser. Der var oplæg om 

Nielsens vejledningsdidaktiske 

model (11), hvor faktorer som 

læringsforudsætninger, mål, 

metoder, indhold, vejledningsrolle, 

rammefaktorer, læreproces og 

evaluering alle har indflydelse på 

vejlederens overvejelser inden den 

konkrete vejledning af en 

studerende. Projektansvarlige 

lavede teoretiske oplæg om 

hvordan kognitive dysfunktioner som koncentrations - og hukommelsesvanskeligheder 

og ændrede eksekutive funktioner 

(5-7) med henblik på en øget 

forståelse for de 

læringsforudsætningerne, der kunne 

gøre sig gældende for studerende 

med ADHD og depression. I 

faktaboks 1 ses nogle centrale 

spørgsmål, som vejleder med fordel 

kunne anvende for at afdække den 

studerendes læringsforudsætninger. 

Der var oplæg, om hvordan 

uddannelser inden for børn- og unge 

området inkluderede unge med 

kognitive forstyrrelser ved at 

tilgodese deres behov for struktur, 

tydelighed, forudsigelighed og ro 

(11). Der blev holdt oplæg om 

metoder inspireret fra 

specialpædagogikken f.eks. 9-H 

skemaet (13) som bygger på 

Faktaboks 2: 9 H-skema 

1. Hvad skal jeg lave? (indhold) 
2. Hvordan skal jeg lave det? (metode) 
3. Hvorfor skal jeg lave det? (mening) 
4. Hvor skal jeg lave det? (placering) 
5. Hvornår skal jeg lave det? 

(tidspunkt)  
6. Hvor længe skal jeg lave det? 

(tidsperspektiv) 
7. Hvem skal jeg lave det med? 

(personer) 
8. Hvor meget skal jeg lave? (mængde) 
9. Hvad skal jeg bagefter? 
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Faktaboks 1: Centrale spørgsmål til at 
afdække læringsforudsætninger. 

Hvad er dine styrker i relation til det, du 
skal i praktikken? 

Hvordan påvirker din depression/ADHD 
din evne til at klare opgaverne i 
praktikken? 

Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig med at 
skabe overblik over opgaverne? 

Hvordan påvirker din nedsatte 
koncentrationsevne dig i arbejdet med 
borgerne? 

Hvordan kan jeg bedst hjælpe dig til at 
lære det, du skal i praktikken? 



hvordan den normale hjerne automatisk planlægger en opgave/aktivitet, men som 

studerende med kognitive forstyrrelser har svært ved selvstændigt at gøre. I faktaboks 

2 ses 9-H skemaet, som kunne anvendes som hjælp til at skabe struktur i forbindelse 

med planlægning af en konkret arbejdsopgave. Inden for specialpædagogikken 

fremhæves vejledningsmetoder som instruktioner og korte beskeder, anvisninger frem 

for korrektion, positiv feedback, rytme og rutiner, visualisering (13). En vejleder holdt 

oplæg om mindmap-metoden, som hun havde gode erfaringer med at anvende i 

forbindelse med at synliggøre sammenhængen mellem teori og praksis. De teoretiske 

oplæg og erfaringerne fra interviewene blev drøftet på refleksionsmøderne, hvilket gav 

anledning til at vejlederne afprøvede forskellige vejledningsmetoder i 

mellemperioderne. 

Fase 3: På refleksionsmøderne orienterede vejlederne om deres erfaringer med 

vejledningsmetoderne, som gav grundlag for fælles refleksioner, om hvordan 

vejledningsmetoder fra specialpædagogikken kunne tilpasses i klinisk praksis på 

professionsbachelorniveau. Refleksionerne gav igen grundlag for at afprøve nye 

vejledningsmetoder, som vejlederne afprøvede i praksis. 

Fase 4: På refleksionsmøderne orienterede de projektansvarlige om de foreløbige fund 

fra analysen af data, hvilket gav anledning til fælles refleksioner og drøftelser af 

fundene. 

Materiale 

Materialet består af data fra 5 refleksionsmøder a 1½ time som blev afholdt i perioden 

oktober 2014 - oktober 2015. Formålet med refleksionsmøderne er beskrevet under 

fase 2-4. Refleksionsmøderne blev optaget på Ipad, herefter blev de transskriberet i sin 

fulde længde med henblik på at fastholde refleksionerne. Refleksionsmøderne i fase 1 

og 2 blev ikke optaget, dels fordi vi på dette tidspunkt ikke var klar over 

refleksionsmødernes betydning, og fordi møderne i starten bar præg af teoretiske 

oplæg som efterfølgende gav anledning til fælles refleksioner i relation til den konkrete 

vejledning.  

Analyse af data 

Analysen af refleksionsmøderne havde til hensigt at uddrage viden om vejledning og 

vejledningsmetoder på baggrund af erfaringer med vejledning af 

professionsbachelorstuderende i klinisk praksis. Derfor fandt vi efter den første 

gennemlæsning af data, at en begrebsdreven kodning (14) med inspiration fra Nielsens 

vejledningsdidaktiske begreber (11) var brugbar, fordi modellen kunne bidrage med 

relevante begreber, som er betydningsfulde for at kvalificere vejledning. Derfor er data 

blevet kodet med udgangspunkt i følgende begreber: læringsforudsætninger, 

rammefaktorer, metode, vejlederrolle, indhold, mål, læreproces og evaluering (11). 



Gennem kodningen af data var det primært temaerne omkring vejlederrolle, metode 

og indhold, der trådte frem med righoldigt og nuanceret datamateriale, derfor vises 

udelukkende fund vedrørende disse temaer. 

Resultater  

Afsnittet præsenterer først fund omhandlende vejlederrollen, de afprøvede 

vejledningsmetoder og til slut indholdet i vejledningssamtalen. De enkelte afsnit er 

bygget op om vores analyser, der bliver underbygget af citater fra refleksionsmøderne. 

Udvikling af rollen som klinisk vejleder 

Fundene pegede på, at vejledningen blev mere differentieret og studentercentreret, 

når vejlederne havde forståelse for og indsigt i de studerendes læringsforudsætninger. 

Vejlederne spurgte i projektperioden mere konkret ind til de studerendes egen 

oplevelse af styrker og svagheder, samt hvilken vejledning den studerende selv pegede 

på ville være hjælpsom for at opnå læringsmålene for praktikken. Nedenstående citat 

peger på, at det er betydningsfuldt for vejlederne at have fået mere fokus på at spørge 

til de studerendes læringsforudsætninger både med henblik på klarhed over deres 

faglige behov, men også for at afgrænse vejledningen i for hold til deres personlige 

problematikker. 

"Jeg er blevet bedre til at spørge ind i starten, om der er specielle hensyn 

jeg skal tage, og så er jeg blevet mere fokuseret på det der med at være 

tydelig omkring, at det skal være i forhold til deres klinik her, når de 

studerende fortæller noget" (Refleksionsmøde 4) 

Vejlederne oplevede, at de gennem deltagelsen i aktionsforskningsprojektet udviklede 

en mere åben, nysgerrig og eksperimenterende tilgang til vejledningen af studerende 

med ADHD/depression. Vejlederne fik mere fokus på at afgrænse sin vejledning til at 

fokusere på de studerendes læringsmæssige udfordringer i relation til udviklingen af 

sundhedsprofessionelle kompetencer. Tidligere havde der været en tendens til, at 

vejlederne også brugte energi på at støtte den studerende i forhold til den 

studerendes personlige problematikker. Denne afgrænsning blev tydelig i 

nedenstående citat, hvor en vejleder netop fremhævede betydningen af at kende sin 

vejlederrolle.  

"Jeg er blevet bedre til at stille skarpt på min egen rolle i det her. Er jeg 

psykolog eller er jeg vejleder, der skal få dig igennem den her praktik" 

(Refleksionsmøde 5) 

Endvidere blev vejlederne mere bevidste om, at den tiltagende kompleksitet i praksis 

krævede, at de i højere grad måtte fungere som rollemodel for de studerende, og de 



havde fået større opmærksomhed på at anvise de studerende konkrete 

handlemuligheder. Som en af vejlederne udtrykte det: 

"Jeg har nok trukket mig meget fra mesterlæren og er blevet mere den 

vejleder, der lader de studerende reflektere, men jeg kan mærke på nogle 

studerende, at det kan de slet ikke rumme i den her komplekse klinik. Jeg 

skal til at have mere fokus på at være rollemodel" (Refleksionsmøde 4) 

Vejledningsmetoder 

Vejlederne har i projektperioden eksperimenteret i at bruge "9H-skemaet" til 

forskellige studerende både med og uden kognitive vanskeligheder og på forskellige 

moduler i uddannelserne. Skemaet med de 9 H'er viste sig at være hjælpsom for flere 

studerende f.eks. i forbindelse med planlægning og gennemførelse af pleje, 

undersøgelse og behandling af borgere, ved planlægning af dialogmøder med borger 

og andre faggrupper. Vejlederne pegede på, at de konkrete spørgsmål hjalp de 

studerende til at skabe struktur, og spørgsmålene understøttede de studerendes evne 

til at koble teori og praksis. Vejlederne pointerede, at flere af de studerende, der 

afprøvede 9H-skemaet, havde fremhævet, at skriftligheden i forbindelse hermed 

styrkede deres hukommelse, struktur og overblik.  

”... jeg brugte 9H-skemaet til begge stud, nu de var ret nye i uddannelsen 

(modul 2 red.), og de syntes begge, at det havde været rigtig fint skema til 

at skabe struktur og til at sikre, at de kom hele vejen rundt. ... de sagde 

det fik dem til at tænke meget konkret.... og den ene stud. sagde at jeg 

husker bedre, når jeg skriver ned .... så det var godt hun skulle sidde at 

udfylde alle felterne"(Refleksionsmøde 5)  

Vejlederne pointerede, at 9H-skemaet var et overskueligt vejledningsredskab for både 

den studerende og vejleder at anvende i praksis. De pointerede, at spørgsmålene i 9H-

skemaet fungerede som delmål for de studerende, når de f.eks. skulle planlægge og 

gennemføre en konkret borgerrettet intervention i en kompleks praksis. Når den 

studerende udfyldte de forskellige punkter i skemaet, blev det tydeligere for 

vejlederne, hvad der var svært for de studerende, hvilket medførte en mere konkret 

vejledning. Dette fremgår af nedenstående citat  

"at bruge det 9H-skema. Så begyndte der at komme hul igennem - fordi 

det var overskueligt, altså små delmål, hun hele tiden kunne arbejde med. 

...., så kunne jeg få så meget hold på, at der var nogle faglige huller. Bl.a. 

var hendes borgerkontakt skrøbelig, ... hun havde svært ved noget af det 

centrale som klientcentrering og så at se det i praksis.... "Du skal gøre 

sådan og sådan" og det lederskab, det reagerede hun positivt på" 

(Refleksionsmøde 1) 



Fundene pegede dog også på, at ikke alle studerende oplevede at have behov for at 

anvende skemaet, en af vejlederne fortalte på refleksionsmødet, at nogle studerende 

ikke profeterede af at bruge skemaet, som det fremgår af følgende citat : "har fået 

egentlig dårlige tilbagemeldinger på at anvende skemaet, det er jo det vi gør i 

forvejen" (Refleksionsmøde 5) De kliniske vejledere pointerede, at specielt 

spørgsmålene: hvad, hvordan, hvorfor og hvor tvang de studerende til at reflektere 

over deres praksis, samt hvordan de helt konkret ville udføre opgaven inden mødet 

med borgeren. Fundene peger på, at 9H-skemaet med fordel kan tilpasses de enkelte 

studerendes behov, som det fremgår af følgende citat: 

 "jeg er blevet bedre til at anvende 9H-skemaet mere individuelt, nogle 

studerende har brug for at støtte sig til nogle af HV-spørgsmålene og 

andre brug for nogle andre" (Refleksionsmøde 3) 

Det viste sig at være givtigt at anvende 9H-skemaet til studerende, som var uerfarne i 

klinisk praksis eller i starten af en klinisk periode, hvor praksis ofte oplevedes 

uoverskuelig for de studerende.  

Fundene pegede ligeledes på, at 9H-skemaet var anvendelig i forbindelse med løsning 

af komplekse og komplicerede opgaver i praksis såsom tværfaglige dialog møder og 

tværprofessionel opgaveløsning. Som en af vejlederne gav udtryk for, så oplevede en 

modul 9 studerende i forbindelse med selvstændig varetagelse af et dialogmøde med 

fysioterapeut og borgerkonsulent, at den struktur som 9H-skemaet bidrog med, gav 

den studerende tryghed og sikkerhed for, at hun havde fået det hele med:  "Det var et 

tjeklisteskema, fordi det gav overblik over om det hele var med, fordi der var en høj 

grad af kompleksitet" (Refleksionsmøde 5). 

Fundene pegede på at studerende med ADHD/depression profeterede af, at 

vejlederne stillede konkrete og afgrænsede spørgsmål i relation til undersøgelse, 

behandling eller pleje af en konkret borger.  

Mindmap- en metode til at strukturere og huske viden 

Den ene af de tre vejledere havde gode erfaringer med at anvende mindmap, specielt 

til studerende som havde svært ved at skabe sig et overblik f.eks. i relation til en 

kompleks sygeplejefaglig problemstilling eller svært ved at overskue eller huske den 

læste teori. Metoden var specielt anvendelig i forbindelse med koblingen af teori og 

praksis, dels fordi metoden stillede krav om skriftlighed. Skriftligheden bidrog til, at de 

studerende havde nemmere ved at skabe struktur, derudover styrkede skriftligheden 

de studerendes hukommelse. Nedenstående citat var et eksempel på, hvorledes 

vejlederen stimulerede de studerende til at anvende mindmaps i forbindelse med det 

kliniske arbejde. 



"... nu tager vi den her borger, og så lader jeg dem selv komme med 

forslag til hvordan mindmappen kan se ud. Så foreslår de stud. måske 4 - 

5 pinde, og så stiller jeg nogle spørgsmål, hvad har de set ved denne 

borger... hvad er det så for nogle ting man skal forholde sig til. Så hjælper 

jeg dem med at fylde det ud. .... De har behov for spørgsmål til, hvordan 

de kan tænke om den enkelte borger" (Refleksionsmøde 4) 

Indhold i vejledningssamtalens 

Vejlederne fik skærpet deres fokus i vejledningssamtalen med henblik på udvikling af 

den studerendes faglige kompetencer således, at de studerende fik lettere ved at 

håndtere de faglige krav. Dette illustreres af nedenstående citat, hvor vejlederen 

reflekterede over, hvad der var sagen i vejledningssamtalen.  

"det er ikke min opgave at høre hvor kede de er af, at Bedstemor er død, 

eller hvor svært det er at have en depression. Jeg vil gerne vide helt 

konkret, hvad betyder det for dig i forhold til de læringsmål, som du skal 

nå, mens du er i klinikken" (Refleksionsmøde 5) 

Derudover pegede data på, at vejlederen gennem vejledningssamtalen styrkede den 

studerendes faglige udvikling ved at stille afgrænsede og reflekterende spørgsmål, 

således at den studerende blev hjulpet til at finde ind til kernen af borgerens 

problematikker.   

Hvad er vanskeligt lige præcist i forhold til denne borger? Hvad er det der 

gør det svært og uoverskueligt? Så man tager fat i den helt konkrete 

borger som den stud. har. Og så hjælpe hende med, at det er de her 5-6 

forskellige problematikker, det drejer sig om, hvilken en af dem er vigtigst 

at starte med, hvis der skal prioriteres (Refleksionsmøde 4) 

Opsamling på fundene 

Gennem aktionsforskningsprojektet udviklede vejlederne deres vejledningsdidaktiske 

kompetencer. Fundene pegede på, at vejlederne gennem vejledningsdidaktiske 

analyser har opnået en mere reflekteret og nuanceret oplevelse af deres 

vejledningsrolle. En vejledningsrolle hvor vejlederen både er i stand til at forevise 

konkrete faglige færdigheder, strukturere opgaver for den studerende, men også at de 

forsat kunne udfordre den studerende med reflekterende spørgsmål, der styrkede den 

studerendes kombination af teori og praksis. Derudover pegede fundene på, at det var 

betydningsfuldt, at vejlederne havde kendskab til de studerendes 

læringsforudsætninger, fordi vejlederne herved bedre kunne yde en 

studentercentreret vejledning, der tog udgangspunkt i de enkelte studerendes 

udfordringer.  



Fundene pegede endvidere på, at vejlederne gennem de fælles drøftelser på 

refleksionsmøderne fik afgrænset vejledningen til primært at fokusere på 

læringsmålene i den kliniske undervisning.  

Endelig pegede fundene på, at de afprøvede vejledningsmetoder ikke kun var 

hjælpsomme for studerende med kognitive vanskeligheder, men at andre studerende 

ligeledes profeterede af vejledningsmetoderne, når de oplevede praktikken som 

uoverskuelig eller kompleks. 

Diskussion 

Vejlederne afprøvede og udviklede i projektperioden de i interventionen beskrevne 

metoder i forbindelse med vejledning af professionsbachelorstuderende i klinisk 

praksis, desuden blev vejledernes erfaringer underlagt en kritisk refleksion på 

refleksionsmøderne. Fundene tydede på, at vejledere havde været præget af en 

konstruktivistisk vejledningstradition, som var kendetegnet ved, at vejlederne primært 

anvendte reflekterende spørgsmål (15), der havde til hensigt at fremme de 

studerendes problemløsning via refleksioner. Bohr (13) problematiserede den 

konstruktivistiske vejledningsform til personer med nedsatte eksekutive funktioner, 

fordi der implicit stilledes krav om evnen til at formulere, planlægge, udføre og 

kontrollere egen adfærd. Studerende med ADHD og depression er netop præget af 

nedsatte eksekutive funktioner i mere eller mindre grad, derfor må det anses for 

problematisk med en ensidig fokusering på en konstruktivistisk vejledningsmåde. 

Derudover kritiserede Skagen (9) den konstruktivistiske vejledning for en ensidig 

fokusering på sproglig argumentation som dominerende læringsaktivitet, hvorimod 

den ikke nødvendigvis styrker læring af konkrete praktiske færdigheder.  

Fundene pegede på, at vejlederne gennem projektet profiterede af at reflektere over 

egen vejledningspraksis ved hjælp af Nielsens (11) vejledningsdidaktiske model. Den 

anvendte vejledningsdidaktiske model, har mange lighedspunkter med den 

relationsdidaktiske model, som Fredens (4) og Thybo (10) argumenterede for burde 

anvendes i forbindelse med undervisning og vejledning af personer med 

neuropsykologiske dysfunktioner som hukommelses- og koncentrationsbesvær, 

opmærksomhedsproblemer samt nedsat evne til problemløsning. Thybo (10) 

pointerede, at relationsdidaktikkens styrke var, at den kunne inddrage de studerendes 

læringsforudsætninger, kontekstens betydning for læring, samt inviterede den 

professionelle til at reflektere over sin egen didaktiske analyse. Fundene pegede på, at 

den didaktiske analyse bidrog til at vejlederne fik skærpet deres fokus på at afdække 

de studerendes læringsforudsætninger i relation til de konkrete opgaver i klinisk 

praksis. Studerende med ADHD/depression er kendetegnede ved at have kognitive 

dysfunktioner, derfor var det hensigtsmæssigt, at vejlederne kunne tilpasse sin 



vejlederrolle med udgangspunkt i den studerendes behov. Nogle gange ville det 

indebære en skematisk opstilling af en konkret procedure, andre gange måtte 

vejlederne forevise og andre gange var det reflekterende spørgsmål, der fremmede 

læring. Thybo (10) fremhævede betydningen af at "se" den enkelte studerende som et 

menneske på dets egne præmisser, samt at vejlederne afstemte sin egen adfærd 

herefter uden at fralægge sig lederskabet og ansvaret for relationens kvalitet. Bohr 

(16) pointerede, at det for vejlederne handlede om at finde ud af, hvad der var svært 

for den enkelte studerende med adfærdsmæssige udfordringer, således at 

vejledningen kunne tilpasses individuelt. Fundene pegede netop på det 

betydningsfulde i, at vejlederne fik undersøgt de studerendes læringsforudsætninger 

ved at spørge direkte ind til, hvordan de kognitive udfordringer påvirkede deres læring 

i klinisk praksis. Dette medførte, at jo mere specifikt vejlederne spurgte ind til de 

studerendes udfordringer, jo bedre var vejlederne i stand til at differentiere 

undervisning og vejledning med udgangspunkt i hver enkelt studerendes behov.  

Fundene tydede ligeledes på, at vejlederne gennem de løbende drøftelser i 

projektperioden har fået afgrænset deres vejledningsrolle, således at vejlederne 

primært fokuserede på udvikling af de studerendes faglige kompetencer og 

læringsmålene for praktikken. Tidligere havde vejlederne haft tendens til også at 

fokusere på de studerendes personlige problematikker. Skagen (9) argumenterede for 

nødvendigheden af at afgrænse faglig vejledning fra terapi, netop fordi 

vejledningssamtalen havde til hensigt at udvikle de studerendes faglige kompetencer 

og dermed deres mulighed for at nå læringsmålene.  

I projektperioden eksperimenterede vejlederne med forskellige vejledningsmetoder 

som 9 H-skemaet, forevisning og eller konkrete anvisninger af færdigheder. Fundene 

tydede på, at de studerende profeterer heraf, specielt når praksis er ny og eller 

kompleks. Bohr (13) og Thybo (10) pointerer, at personer med kognitive forstyrrelser 

kan have behov for konkrete anvisninger, korte beskeder og visuel input. Bohr (13) 

pointerede, at unge med kognitive forstyrrelser sjældent har automatiseret 

strukturerne bag de 9 H'er, derfor har de behov for eksplicit hjælp til at skabe denne 

struktur. Fundene tydede netop på, at brugen af de 9 konkrete HV-spørgsmål i 

skemaet hjælp de studerende til at strukturere og prioritere i opgaverne i klinisk 

praksis, og derfor fungerede den som en brugbar metode til at give konkrete 

anvisninger i for hold til en konkret opgave. Ifølge Bohr (13) kan personer med en 

kognitiv funktionsnedsættelse have vanskeligt ved selv at skabe denne struktur, og har 

derfor behov for at omgivelserne er tydelige og bidrager med en ydre styring. Fundene 

pegede dog også på at kognitivt velfungerende studerende oplevede det meningsfuldt 

og hjælpsomt at anvende 9H-skemaet i arbejdet med komplekse arbejdsopgaver i den 

kliniske undervisning, hvor de havde vanskeligt ved at skabe overblik over 



arbejdsopgaven. På den anden side pegede fundene også på, at kognitivt 

velfungerende studerende ikke oplevede behov for et skema til at skabe sig denne 

struktur, for som de gav udtryk for, så var det dét, de gjorde i forvejen. Bohr (13) 

pointerede netop, at hos kognitivt velfungerende er de 9-H'er fuldt automatiserede, 

derfor oplevede de sandsynligvis ikke skemaet som et nødvendigt vejledningsredskab. 

Trods det fremhævede vejlederne, at selvom de studerende ikke oplevede at have 

behov for et skema til at skabe struktur, så oplevede vejlederne, at HV-spørgsmålene¸ 

hvad, hvordan og hvorfor fremmede de studerendes evne til at reflektere over deres 

viden, handlinger og færdigheder knyttet til den konkrete borger. Fundene i 

undersøgelsen pegede på, at studerende med læringsmæssige udfordringer i klinisk 

praksis profeterede af vejledningsmetoder som 9H-skemaet, mindmap, styrkelse af 

skriftlighed samt en tydelighed i opgaver og en struktureret hverdag i klinisk praksis.  

Det må dog anses som en svaghed for fundene, at der i denne periode kun har været 

få studerende med ADHD/depression i kliniskundervisning i afprøvningsperioden. Til 

trods herfor pegede fundene fra projektet på, at de kliniske underviseres evne til at 

tilrettelægge læringsprocesser og vælge metoder, der fremmede de studerendes 

læring var blevet skærpet gennem projektet. 

Konklusion 

Denne artikels formål har været at bidrage med resultaterne fra et 

aktionsforskningsprojektet med henblik på at udvikle en anderledes 

vejledningsdidaktik, der i højere grad kan understøtte studerende med 

ADHD/depression i klinisk undervisning. Aktionsforskningsprojektet har været et 

samarbejde mellem Via UC Program for professionsdidaktik og Aarhus Kommune: 

Sundhed og omsorg.  

Resultaterne fra projektet pegede på, at vejledningen til studerende med 

ADHD/depression kunne kvalificeres på flere måder. Dels ved at vejlederne fik mere 

viden om, hvilke kognitive forstyrrelser studerende med ADHD/depression kunne være 

præget af. Dels ved at vejlederne fik mere indsigt, i hvilke udfordringer og 

vejledningsbehov studerende med ADHD/depression oplevede at have i den kliniske 

del af uddannelsen. Dels ved at vejlederne gennem vejledningsdidaktiske overvejelser 

blev bedre til at vejlede den enkelte studerende ud fra deres specielle 

læringsforudsætninger, således at vejledningen blev mere studentercentreret. 

Vejledningen blev mere individuelt tilpasset, når vejlederne lavede en didaktisk 

analyse med fokus på at undersøge de studerendes læringsforudsætninger. Vejlederne 

oplevede, at de studerende profeterede af vejlederens forskellig brug af 

vejledningsmetoder som f.eks. 9H-skemaet og mindmap, der styrker den studerendes 

struktur og opgaveløsning. Vejlederne blev mere tydelige på, at vejlederrollen med 



fordel kunne være mere fleksibel og spændende fra at være direkte anvisende, at være 

rollemodel og til at stille reflekterende spørgsmål. Endelig men ikke mindst peger 

resultaterne på, at vejledernes afprøvning af vejledningsmetoderne, refleksionerne i 

projektgruppen og de didaktiske overvejelser har været afgørende for udvikling af 

vejledernes vejlederkompetencer.  

Perspektivering 

Forskningen inden for børn og unge området pegede på, at børn og unge med 

målrettet læring og pædagogisk arbejde lærer sig strategier, og at de derved udvikler 

evne til selvstændigt at strukturere opgaver inden for et område. Med udgangspunkt i 

erfaringerne fra børn og unge området, ser jeg et potentiale i anvende mere 

strukturerede vejledningsmetoder, der måske kan medvirke til at flere unge med 

kognitive vanskeligheder som f.eks. ADHD og depression bliver i stand til at 

gennemføre en videregående uddannelse. I projektet er vejlederne ved hjælp af en 

øget fokus på vejledningsdidaktik blevet opmærksomme på betydningen af at kende til 

de læringsmæssige udfordringer, studerende med kognitive dysfunktioner kan have. 

Derudover har de afprøvet og reflekteret over vejledningsmetoder inspireret fra 

specialpædagogikken, som de har tilpasset til egen praksis. Med udgangspunkt i 

erfaringerne fra aktionsforskningsprojektet så vil lignende praksisnære projekter 

kunne kvalificere vejledernes vejledningspraksis til gavn både for den enkelte vejleder, 

de studerende og for uddannelserne. 

Det er dog ikke kun studerende med ADHD og depression, der kan være udfordret på 

grund af kognitive dysfunktioner som koncentrations - og hukommelsesbesvær, 

initieringsvanskeligheder og manglende strukturerings evne. Lignende kognitive 

dysfunktioner ses ved personer, der er påvirket af stress (17) og sorg. En undersøgelse 

fra Aarhus Universitet pegede på, at omkring 20 % af de studerende føler sig stresset 

(18) dermed vil der potentielt være flere studerende, der har behov for vejledning, der 

i højere grad tager hensyn til den enkelte studerendes læringsforudsætninger og er i 

stand til at hjælpe den studerende med at strukturere og prioritere i 

arbejdsopgaverne, hvis det er nødvendigt i en periode.     
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Abstract 

The article reports the results from a two-year interprofessional action research project. 

The primary purpose of the project was to uncover the need for counselling in students 

with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and in students diagnosed with 

depression. Moreover, to develop specific counselling methods and tools for these 

students. 

Five individual qualitative, semi-structured interviews were conducted among students 

with ADHD or depression from the education programmes in physiotherapy, occupational 

therapy and nursing to gain insight into the students’ perceptions of challenges in and 

needs for counselling during the clinical part of their education programme. 

Analysis of the interview data showed that students were challenged by long 

transportation to the clinical training site, requirements to compulsory attendance along 

with required reading and written assignments. Moreover, the students felt vulnerable to 

unclear expectations, the examination was seen as an insurmountable obstacle causing 

stress from an early point in the clinical training period. Stress and the feeling of not 

performing adequately impaired the students’ memory and their ability to manage their 

learning disabilities, which were challenged during clinical training with a considerable 

workload. 

Although the interviewed students emphasised their challenges during clinical training, 

they also expressed clinical training to be exciting and it reassured them that they had 

made the right choice of education programme. 



The five interviews have created a basis for developing study methods and counselling 

tools to bachelor students with particular learning disabilities to be used in the clinical 

part of their education programme. 

Keywords: ADHD. Attention deficit hyperactivity disorder. Depression. Counselling. 

Counseling. Guidance, Clinical practice, Higher education, Experience. 

Vejledning af psykisk sårbare studerende i klinisk praksis. Hvad oplever de studerende, 

at de har af udfordringer, og hvad peger de på er deres vejledningsbehov? 

I denne artikel beskrives oplevelser, udfordringer og vejledningsbehov, der knytter sig til 

den kliniske del af en sundhedsprofessionsuddannelse hos studerende med ADHD og 

studerende med depression. Artiklen udspringer af et 2 årigt tværprofessionelt 

aktionsforskningsprojekt, hvor kliniske vejledere/undervisere, uddannelsesansvarlige og 

ledere fra Aarhus kommune samt 2 projektmedarbejdere fra VIA University College har 

samarbejdet om at afdække vejledningsbehov hos studerende med ADHD/depression, 

samt at udvikle vejledningsmetoder og vejledningsredskaber rettet mod denne gruppe af 

studerende. Projektet har involveret studerende og vejledere fra ergoterapeut-, 

fysioterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen.  

Projektet var struktureret i fire faser. I første fase var formålet at afdække eksisterende 

viden, etablere samarbejde med vejledere, beskrive eksisterende praksis og rekruttere 

informanter blandt studerende, som var kendt med enten ADHD eller depression. I anden 

fase blev data omkring de studerendes oplevelse af at være i klinisk undervisning 

indsamlet og analyseret. Samtidig afholdtes refleksionsmøder, hvor de deltagende kliniske 

vejledere og undervisere fra alle tre uddannelser delte deres viden og erfaring om 

vejledning af studerende med ADHD og studerende med depression.  

Tredje fase bestod dernæst i udvikling af vejledningsredskaber til studerende, baseret på 

empiri og viden indsamlet i de første to faser af projektet og i projektets fjerde og sidste 

fase blev de udviklede vejledningsredskaber afprøvet og evalueret sammen med en 

evaluering af projektet som helhed.   

I det følgende rapporteres udvalgte dele af projektets første faser, hvor der gennem 

kvalitative interviews er undersøgt, hvad fem studerende med enten ADHD eller 

depression oplever er deres udfordringer og deres vejledningsbehov i den kliniske del af 

deres uddannelse. I en anden artikel beskrives udviklingen af vejledningstilbud og 

vejledningsredskaber til studerende med ADHD og depression.  



Baggrund for projektet 

I Danmark har vi de senere år oplevet et markant stigende antal børn og unge med 

vanskeligheder som ADHD, ADD, depression, angst o. lign., og der er fra flere sider 

iværksat tiltag for at sikre, at gruppen af unge med vanskeligheder skal få mulighed for at 

begå sig i uddannelsessystemet (1,2). Tiltag som traditionelt har rettet sig mod unge i 

grunduddannelserne og på erhvervsuddannelser, og som først de senere år har vundet 

indpas på de mellemlange og videregående uddannelser. 

På VIA University College er der i forlængelse af ovenstående en stigning i antallet af  

studerende på sundhedsuddannelserne, der søger støtte for diagnosticerede psykiske 

sygdomme og/eller udviklingsforstyrrelser.1 På de forskellige professionsuddannelser 

arbejdes konstruktivt med at tilbyde studerende med psykiske sygdomme og 

udviklingsforstyrrelser målrettet hjælp og støtte. Overordnet blev der i VIA i 2012 

formuleret en politik for et inkluderende studiemiljø, hvori der tydeliggøres en intention 

om, at VIAs uddannelser er for alle uanset funktionsnedsættelse, handicap eller andre 

særlige behov (3). 

Det er erfaringen fra flere af VIAs sundhedsuddannelser, at studerende med psykiske 

diagnoser kan gennemføre uddannelsen, men de kræver støtte og forståelse, ikke mindst i 

den kliniske del af deres uddannelse, hvor mange studerende oplever sig udfordret af nye 

studiemæssige krav som fx tæt patientkontakt og et fast ugentligt timetal (4). 

Hvad findes der på nuværende tidspunkt af viden om emnet? 

I projektets indledende fase blev der for at afdække den eksisterende viden på området 

gennemført en systematisk litteratursøgning i databaserne PsykINFO og ERIC. Søgningen 

bidrog ikke med væsentlig viden om vejledning af studerende med psykisk sårbarhed på 

videregående uddannelser og i særdeleshed ikke i klinisk undervisning. Den tilgængelige 

viden var primært udviklet inden for børne- og unge området. Litteratursøgningen er 

løbende blevet gentaget i projektperioden, fortsat med sparsom viden på området. 

Fra litteraturen ved vi, at mennesker med ADHD og med en depression ofte har nedsat 

opmærksomhed og manglende koncentrationsevne (5,6,7). Vanskelighederne kan variere 

i sværhedsgrad og synlighed. De studerende, vi møder på professionsuddannelsesniveau, 

har ofte tillært sig en række mestringsstrategier, og de har lært at begå sig i 

                                                           
1 Ifølge specialkonsulent Jens Erik Kajhøl fra Undervisnings og kvalitetsstyrelsen har der fra 2010 til 2016 
været en femdobling i antallet af studerende på videregående uddannelse, der modtager specialpædagogisk 
støtte for en psykisk diagnose. En lignende stigning er sket i VIA sundhed.  



uddannelsessystemet med deres særlige forudsætninger. I mere pressede og krævende 

situationer ses dog hyppigt, at de studerendes vanskeligheder aktiveres, og det kan føre til 

både stress og depressionslignende tilstande (6,7). ADHD forbindes hyppigt med 

hyperaktivitet og impulsivitet. Dette viser sig dog ofte hos studerende på 

professionsbacheloruddannelserne som en indre uro og en følelse af rastløshed. De 

studerende er følsomme for stress, uro og støj, og de udtrættes hurtigere end andre, når 

de udsættes for mange nye stimuli (8). 

Studerende med depression oplever på samme måde som studerende med ADHD, at de 

er udfordret på deres kognitive funktioner men med varierende symptomer. Flere 

studerende går i en længere periode med lette symptomer, og finder det derfor ikke 

nødvendigt at være sygemeldt fra studiet. Andre oplever efter en periode med 

sygemelding, at det er krævende at vende tilbage til studiet, og flere fremhæver, at deres 

kognitive funktioner først er fuldt restitueret længe efter, at de igen er startet på studiet 

(9, s.34). 

Samlet set betyder det, at studerende med ADHD og studerende med en depression kan 

være udfordret på deres evne til at lære, indgå i foranderlige sociale sammenhænge og at 

være fleksibel i forhold til skema og læringsmiljø.  

Det må derfor forventes, at de studerende har varierende og særlige udfordringer 

sammenlignet med andre studerende, og at understøtte de studerendes læring stiller 

derfor krav om en fleksibel vejledningsindsats. Som grundlag for at udvikle studiemetoder 

og vejledningsredskaber til professionsbachelorstuderende med særlige 

læringsforudsætninger i den kliniske del af uddannelsen, er formålet med denne del af 

projektet at generere og beskrive indgående viden om de studerendes oplevede 

udfordringer og behov for vejledning i klinisk undervisning. 

Metode 

I anden fase af projektet undersøgte vi gennem kvalitative interviews, hvordan 

studerende med ADHD eller depression oplever at deltage i klinisk undervisning på 

henholdsvis sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapiuddannelsen og 

ergoterapeutuddannelsen.   

Inden det første interview blev der udarbejdet en interviewguide med inspiration fra Kvale 

og Brinkmann (10, s. 40). Interviewguiden har været med til at give retning for 

interviewet, og den har været med til at sikre, at vi fik et grundigt indblik i de studerendes 

udfordringer i klinisk undervisning, samt hvilken vejledning de oplever som hjælpsom. 



Interviewguidens dynamiske opbygning har været med til at fremme en positiv interaktion 

i interviewet. Konkret er vi startet med at spørge tematisk bredt, med spørgsmål som 

”Hvordan oplever du at være i praktik?” og ”Hvordan oplever du kravene til dig i 

praktikken?”. Efterfølgende har vi stillet mere konkrete spørgsmål til, hvordan de 

studerende håndterer de forskellige krav i den kliniske undervisning, og hvilke behov for 

vejledning de efterspørger. Dette har vi gjort for dels at undersøge, om studerende med 

ADHD/ADD eller depression oplever specielle udfordringer i praktikforløbene, men det har 

også været med udgangspunkt i vores viden om studerende med depression og ADHD, 

som kan have vanskeligt ved at fastholde struktur og opmærksomhed gennem et 

timelangt interview.  

Udvælgelse af studerende 

Undersøgelsesfeltet i dette projekt er snævert, da der udelukkende inkluderes 

studerende, der er diagnosticeret med en depression, ADHD eller ADD og samtidigt er 

immatrikuleret på enten professionsbacheloruddannelsen til sygepleje, ergoterapi eller 

fysioterapi, og dertil skal de være i klinisk undervisning.  

For at opnå så stort et antal af informanter som muligt og for at opnå maksimal variation i 

forhold til undersøgelsesfeltet og fordeling af studerende på de respektive uddannelser, 

har vi informeret de kliniske vejledere i kommunen både mundtligt og skriftligt om 

projektet og bedt dem orientere alle studerende, der var mulige deltagere om 

interviewundersøgelsen. Der er ligeledes lavet opslag på studienet på Aarhus Campus N 

på de tre uddannelser, og så har vi eller vores studievejlederkolleger henvendt os 

personligt til enkelte studerende med kendte problemstillinger for at høre, om de ville 

have lyst til at deltage i et interview. 

Fem studerende henvendte sig og blev inkluderet i projektet. Disse er fordelt på følgende 

uddannelser og med følgende diagnoser:  

 To kvindelige sygeplejerskestuderende diagnosticeret med depression 

 En mandlig ergoterapeutstuderende diagnosticeret med ADHD 

 To kvindelige fysioterapeutstuderende, en diagnosticeret med ADHD, en med 

depression 

Dataindsamling 

Interviews blev afholdt på Aarhus Campus N eller i klinisk praksis efter de studerendes 

eget valg. Hvert interview varede mellem 1 – 1 1/2 time. Tilstede ved interviewet var 

interviewperson og to projektmedarbejdere. Begge projektmedarbejdere deltog efter 



aftale med spørgsmål i løbet af interviewet. Hvert interview blev optaget digitalt og 

efterfølgende transskriberet af en af de to projektmedarbejderne, der deltog i interviewet. 

Etiske overvejelser 

Projektet har på flere områder påkaldt sig etiske overvejelser. Er det fx rimeligt at bede 

studerende, der i forvejen skal yde en ekstra indsats om at deltage i et interview? Og 

hvordan sikrer vi os, at alle studerende, også de, der er i praktik i Aarhus kommune, føler 

de kan sige nej- tak til at deltage i projektet?  For at sikre at deltagelse var helt frivillig er 

studerende som udgangspunkt forespurgt om deltagelse i projektet af en person, som ikke 

var en direkte del af projektet. For at give de studerende et reelt udgangspunkt at vurdere 

deres deltagelse i projektet ud fra har vi informeret dem både mundtligt og skriftligt om 

projektets formål. Vi har fortalt dem om interviewets længde og har indrettet 

interviewtidspunkt og mødested efter de studerendes ønske. De studerende er ligeledes 

informeret om, at deres data vil blive anonymiseret. Det er vores opfattelse, at ingen 

studerende har følt sig presset til at deltage i projektet. Flere af interviewpersonerne har 

derimod givet udtryk for, at de fandt projektets formål interessant og vigtigt. Det var 

deres vigtigste motivation for at deltage i interviewene. 

Analyse af interview 

Interviewene blev analyseret med inspiration fra Kvale og Brinkmann (10). Interviewene 

blev indledningsvis gennemlæst af alle tre projektmedarbejdere, så vi enkeltvis kunne 

danne os et umiddelbart intuitivt indtryk af indhold og temaer i hvert af de fem 

interviews.  Efter den indledende gennemlæsning er de umiddelbare temaer 

sammenholdt og drøftet de tre projektmedarbejdere imellem. I fællesskab kom vi frem til 

antal reviderede temaer, som efterfølgende dannede afsæt for en åben kodning af 

materialet. I denne fase blev interviewene igen læst enkeltvist med udgangspunkt i de 

valgte kodegrupper. Hver projektmedarbejder læste alle fem interviews og registrerede 

meningsbærende enheder linje for linje i det enkelt interview.  

I alle interviews fremhæver studerende områder, hvor de føler sig udfordret under 

studierne i klinisk praksis. Der fremkommer i alle interviews udsagn om de studerendes 

særlige læringsforudsætninger, hvad de studerende oplever er deres vejledningsbehov, 

samt hvad de studerende har af personlige ressourcer.  Efter de indledende læsninger er   

interviewene kodet i de fire kategorier på tværs af datamaterialet, så hver kategori 

kommer til at indeholde fund fra hver af de fem interviews. Denne del af analysen er 

udført af de tre projektmedarbejdere i fællesskab, for på den måde, at sikre en nuanceret 

forståelse af de meningsbærende dele. Hensigten hermed er at sammenfatte viden fra de 

fem interviewpersoner til en forståelse af, hvad studerende med ADHD og depression 



oplever af udfordringer i deres kliniske studier, og hvad de påpeger er deres behov for 

vejledning og støtte i klinikforløbet.   

Resultater 

I det følgende præsenteres de mest centrale fund fra interviewundersøgelsen. Fundene er 

opdelt i to afsnit. I det første afsnit sammenfattes de studerendes syn på og oplevelse af, 

hvad vi har valgt at kalde de strukturelle rammer og krav på studiet. I det andet afsnit 

fremhæves, hvordan de studerendes særlige læringsforudsætninger har betydning for 

deres deltagelse i praktikken. 

De strukturelle rammer og krav på studiet 

Klinikstedets geografiske placering, det ugentlige timetal, samt kravet om udarbejdelse af 

obligatoriske opgaver er alle faktorer, der på forskellig vis kan være med til at belaste de 

studerendes overskud til at deltage i den kliniske undervisning. De studerende giver 

udtryk for, at de lettere udtrættes end deres medstuderende, og at de derfor har brug for 

mere tid til at slappe af og restituere end deres jævnaldrende.  

Alle tre uddannelser har en stor geografisk spredning på deres klinikpladser, og de 

studerende fremhæver, at det kan være ganske uoverskueligt, hvis de skal medtænke lang 

transport til deres kliniksted. Flere af de interviewede studerende bevæger sig på kanten 

af overbelastning, når de deltager i den kliniske undervisning. Lang transporttid til 

klinikken kan, som det fremhæves i nedenstående citat, være med til at udvikle stress og 

skubbe til en lurende depression.  

”Jeg kan fortælle, om da jeg var på sygehuset i klinisk undervisning. Det som 

påvirkede min depression, det var helt sikkert det her med, at jeg stod op kl. 5 

om morgenen, og var hjemme kl. 7 om aftenen”.  

Dagene i klinikker kan være lange og udtrættende. I klinikperioderne er der krav om, at de 

studerende skal være tilstede et konkret timetal om ugen, og det opleves af flere som en 

stressfaktor. De lange dage føles udmattende, og de studerende er bekymrede for ikke at 

leve op til kravene i klinikken. En studerende fremhæver:  

”Jeg har været bekymret for, om jeg vil få for meget fravær, dels fordi at jeg 

var bange for, at det vil blive for meget for mig, og jeg derfor vil have brug 

for at tage en hjemmedag en gang imellem”.  

På samme måde som den fastlagte ramme for tilstedeværelse i klinikken kan føles 

belastende, så fremhæves de obligatoriske studieaktiviteter også som en faktor, der 

udfordrer de studerendes mulighed for at gennemføre klinikforløbet. Flere beskriver, 



hvordan det er vanskeligt at komme i gang med selv en mindre opgave. En studerende 

fortæller eksempelvis, hvordan hendes vejleder i klinikken var nødt til helt konkret at 

hjælpe hende frem i skriveprocessen trin for trin. Andre fremhæver, hvordan de 

obligatoriske opgaver virker forstyrrende og tager fokus fra, hvad de tænker, er det 

primære formål med klinikopholdet. 

På trods af de fremhævede udfordringer så oplever interviewpersonerne alle, at det er 

spændende, og det bekræfter dem i deres studievalg, når de deltager i kliniske studier. 

Flere af de interviewede ville ønske, at de kunne forlænge opholdet i klinikken, så de 

havde bedre tid til at nå målene uden at skulle føle sig unødigt presset. En studerende 

kunne ønske:  

”At man kunne være herude i længere tid, for man lærer meget herude, og 

man kan suge til sig. Det er også energikrævende at være herude, så jeg ville 

ønske at der var lidt mere ro, og at man kunne bruge lidt mere tid herude”. 

De studerendes personlige forudsætninger 

De studerende peger på flere områder, hvor den konkrete praktik og den konkrete 

vejledning, samt deres forventning til egen indsats kan udfordre deres forløb. Det er 

vanskeligt at håndtere, når man oplever at blive mødt af både store og uklare 

forventninger. Flere nye og sammenfaldende opgaver kan virke uoverskuelige i en grad, 

der virker passiviserende, og flere formulerer, som en studerende i nedenstående citat, at 

de har brug for, at den kliniske vejleder hjælper dem med helt konkret at afgrænse og 

strukturere deres opgaver og få tydeliggjort, hvordan det forventes, at de skal udføre en 

opgave. 

”Det kan let blive helt uoverskueligt for mig. Så hjælper det at min vejleder 

trin for trin sammen med mig formulerer, først så gør jeg det, og derefter 

det. Så jeg sådan får en plan for forløbene, jeg kan holde mig til” 

Store forventninger til egen indsats er ligeledes gennemgående for de studerende. For 

nogle har det stor betydning, at de kan vise omgivelserne, at de på trods af, at de har haft 

en depression eller har en opmærksomhedsforstyrrelse, nok skal klare sig igennem 

studierne:  

”Jeg sætter mine forventninger høje fra start, men jeg kan godt selv sætte 

dem ned, men hvis jeg ikke får klare forventninger fra min vejleder, så bliver 

de ved med at være for høje i forhold til, hvad de reelt skal være. Så jeg har 

behov for at få pointeret at det her, det er et fint niveau”.  



Eksamen fremhæves af flere som en hurdle. Bare erkendelsen af, at eksamen nærmer sig i 

det fjerne kan afstedkomme stress og et konstant pres. En studerende beskriver i detaljer, 

hvordan hun forestiller sig, at hun kommer ud til ukendte borgere på eksamensdagen, og 

at hun så falder fuldstændigt igennem og dumper. Det støtter samme studerende at have 

en fast borgergruppe i dagligdagen, og hun krydser flere uger før eksamen fingre for, at 

hun får nogle kendte borgerne til eksamen. Op mod eksamen har det ligeledes stor 

betydning, at den kliniske vejleder hjælper den studerende med at fokusere og 

strukturere sin forberedelse og på anden vis forsøger at tydeliggøre, hvad der forventes på 

eksamensdagen. 

Flere studerende beskriver, hvordan de indimellem oplever at stå alene med, hvad de 

synes er for udfordrende opgaver. Sådanne situationer kan være vanskelige at håndtere. 

Reaktionen på dette er frustration, selvbebrejdelse og en oplevelse af ikke at kunne slå til. 

Sådanne oplevelser har en tilbøjelighed til at lagre sig i den enkeltes hukommelse og kan 

påvirke det samlede klinikforløb uhensigtsmæssigt. De studerende giver udtryk for, at de 

er sårbare over for forandringer, og specielt de depressive studerende er følsomme over 

for travlhed og at føle sig afvist, hvis de vover sig frem med spørgsmål eller efterspørger 

hjælp fra det uddannede personale. Flere har i perioder oplevelsen af, at de er overladt til 

sig selv. De kan se, at det faste personale har travlt, og det er derfor svært at bryde ind og 

bede om hjælp. En oplevelse fra klinikken har lagret sig hos en af de interviewede:  

”Hun skulle være taget med mig op til de der morgenbesøg, men det kunne 

hun ikke… hun havde for meget andet at se til. Det var frustrerende. Fordi det 

at komme op til nogen for første gang, hvis det nu er noget kompliceret, så er 

det ikke nok, hvad min intuition siger, så er det vigtigt, at man har en med, så 

det bliver lidt trygt at komme derop” 

De studerende peger dog langt fra udelukkende på udfordringer i den kliniske 

undervisning, men fremhæver alle områder, hvor de oplever klinisk undervisning som 

både faglig og personlig udviklende. De studerende er gennemgående glade for deres 

samarbejde med borgerne, og flere fremhæver, at det er spændende og rart at besøge 

borgerne i deres eget hjem, så længe opgaven er overskuelig og tilpasset den studerendes 

kompetenceniveau. Interviewpersonerne fremhæver i flere sammenhænge, hvordan de 

oplever, at de har personlige ressourcer og empatiske evner, der kvalificerer mødet med 

borgeren. En studerende fortæller, hvordan hendes perioder med depression har givet 

hende, som hun siger: ”Nogle gode værktøjer til at komme ud og have et personligt 

forhold til borgerne”. Denne studerende oplever, at hun har en særlig evne til at forstå og 

indleve sig i borgernes livssituation. Andre studerende fremhæver ligeledes, at de har 



gode empatiske evner  og er bedre end deres medstuderende til at forstå, hvad det vil sige 

at have det svært og være syg. En studerende fortæller: 

”Jeg er en god menneskekender, det der med at se på folks skavanker og ikke 

sammenligne dem med andre, altså, fordi én patient har ondt i fingeren, og 

én anden brækket ryg, det kan godt være, at den, der har brækket ryggen har 

en større skade, men den patient, der har ondt i fingeren, han har altså også 

brug for forståelse og hjælp”.  

 

Diskussion af fund i interviewene 

Det fremhæves flere gange igennem interviewene, hvordan de studerende udtrættes i 

praktikforløbet. At deltage fulde dage i klinikken og så efterfølgende skulle læse pensum 

og evt. udarbejde skriftlige oplæg er for studerende med kognitive udfordringer en stor og 

indimellem uoverskuelig opgave, som for flere kræver ekstra støtte (3). Flere af de 

studerende fremhæver, hvordan de mister overblikket og evnen til at overskue deres 

forløb, fordi de bliver udmattede, og det fremgår af interviewene som af litteraturen, at 

studerende med kognitive vanskeligheder kan være udfordret i forhold til at skabe 

struktur og overblik i deres uddannelsesforløb (7). Dette genkendes også i studier af børn 

og unge med særlige læringsforudsætninger (11, s. 13-24). Til børn og unge er der udviklet 

læringsstøttende programmer, der understøtter deres mulighed for at gennemføre en 

skoleuddannelse, blandt andet gennem støtte til at skabe struktur, motivation og overblik 

i forhold til deres skolegang (12, 13). Af interviewene fremgår, at også studerende med 

ADHD og depression på professionsbachelorniveau har vanskeligheder med disse 

områder. På samme måde, som det fremhæves i litteraturen om børn og unge med ADHD, 

så har også studerende med sådanne udfordringer brug for hjælp til at skabe struktur og 

overblik. Jo mere tydelig og afgrænset en opgave kan defineres, jo lettere oplever både 

børn, unge og studerende, at den kan håndteres. Alle interviewede studerende oplever, at 

det understøtter deres læring, når de bliver mødt med forståelse og på forskellig vis får 

hjælp til at skabe struktur i deres praktikforløbet. Klinisk undervisning kan have en 

indbygget struktur, som de studerende på mange måder kan lære at profitere af. Enkelte 

får selv øje på strukturer og rutiner, hvor andre har behov for tydelig anvisning fra deres 

kliniske vejleders side. Generelt opleves mange funktioner i klinikforløbet som nye og 

udfordrende, og det tager tid og meget arbejde, før man som studerende med særlige 

læringsforudsætninger oplever at have rutine og lethed i opgaven. 



De interviewede studerende fremhæver, hvordan de har store forventninger til deres 

egen indsats og gerne vil leve op til både krav og mål. Særligt studerende med depressive 

træk kan være tilbøjelige til at bebrejde sig selv, når en opgave ikke forløber efter 

hensigten. Sådanne oplevelser kommer let til at fylde uhensigtsmæssigt meget i de 

studerendes hukommelser, og de kan give anledning til manglende tro på egne evner og 

en følelse af håbløshed (7, s. 48). I interviewene fremhæves, hvordan travlhed og 

manglende opmærksomhed fra det faste personales side hurtigt af de studerende 

opfattes som manglende interesse. I stedet for at gentage eventuelle spørgsmål og kræve 

opmærksomhed er studerende med depressive træk tilbøjelige til at trække sig fra 

kontakten og bebrejde sig selv, at de ikke kan udføre opgaverne selvstændigt (Ibid.). 

          

Eksamen italesættes af flere af interviewpersonerne som en voldsom hurdle, der længe 

inden selve eksamensdagen påvirker dem negativt og skaber stress. Flere studerende 

beskriver deres manglende evne til at skabe struktur som en faktor, der i særlig grad 

påvirker deres oplevelse af tiden op til eksamen. Det stresser dem, når de ikke får læst, og 

det er vanskeligt at få læst, når man ikke kan overskue, hvad der skal læses, og hvor man 

skal gå i gang med opgaven. Træthed og manglende evne til at koncentrere sig er ligeledes 

en faktor, der har indflydelse på troen på egne evner til eksamen, og det er tydeligt, at 

studerende, der har haft en depression, oplever hukommelsesproblemer længe efter, de 

psykisk er restitueret (9, s. 34). Generelt mister interviewpersonerne flere gange, og ikke 

kun op mod eksamen, troen på deres egne evner. Det påvirker deres 

læringsforudsætninger, og de grundlæggende vanskeligheder (hukommelsesproblemer, 

koncentrationsbesvær mm.) fremtræder mere forstyrrende, end det kunne være tilfældet 

(7). 

Adskiller studerende med ADHD og depression sig fra den samlede gruppe af 

studerende? 

Vi har i dette projekt i samarbejde med de kliniske vejledere og undervisere afgrænset os 

til studerende med depression og studerende med ADHD.  Interviewene har tydeliggjort, 

at for de fem studerende, som vi har talt med, så adskiller studerende med ADHD og 

studerende med depression sig ikke markant fra hinanden i forhold til udfordringer og 

vejledningsbehov. Det fremstår centralt i de fem interviews, at en tydelig rammesætning 

og en støttende vejleder med indsigt kan bidrage positivt til de studerendes læring og 

mulighed for at gennemføre studiet, men vi har med en gruppe af studerende at gøre, der 

hurtigt kan miste troen på egne evner. Oplever de først at miste troen på deres 

færdigheder, så bliver de stressede, og de negative konsekvenser af deres særlige 

læringsforudsætninger træder tydeligere frem.  



På den ene side ligner de interviewede studerendes oplevelser, hvad både kliniske 

vejledere, kliniske undervisere og studievejledere ser hos mange studerende, også 

studerende uden diagnoser og påvirket kognitive funktioner. På den anden side er der 

også områder, hvor gruppen af studerende med særlige læringsforudsætninger adskiller 

sig fra disse. Studerende med ADHD og studerende med depression kan have brug for et 

særligt tilrettelagt forløb. Det gælder i forhold til geografisk placering, og flere påpeger, at 

det er vanskeligt at leve op til kravet om tilstedeværelse, når der også skal udarbejdes 

opgaver og læses pensum. Det fremgår ligeledes af interviewene, at de studerende kan 

have hukommelsesproblemer, og flere italesætter vanskeligheder med at fastholde 

opmærksomheden. Det kræver en velfungerende hukommelse og skærpet 

opmærksomhed samt tro på egne evner, når man skal lære nyt (14, s.13-22). Det gælder 

også læring af kliniske færdigheder. Både studerende med ADHD og studerende med 

depression kan have vanskeligheder med alle tre områder, og de skal derfor om muligt 

arbejde endnu hårdere end andre studerende for at nå målene for de kliniske perioder. 

Det er imidlertid opløftende at erfare, at der også er områder, hvor de studerende 

oplever, at deres selvforståelse påvirkes positivt af praktikopholdet, og hvor de efter eget 

udsagn har et særligt blik for borgerens behov. 

Diskussion af metode 

Undersøgelsen baserer sig på interviews med fem studerende. Selv om det er en kvalitativ 

undersøgelse, kan der argumenteres for, at det er et sparsomt grundlag, og det kan derfor 

anbefales, at undersøgelsen suppleres med en større undersøgelse med flere informanter 

(10, s. 134). Alle interviews var imidlertid fyldestgørende med en længde på mellem 60 og 

90 minutter. Set i lyset af projektets størrelse gav det begrænsede antal informanter 

mulighed for en grundig og gennemgribende analyse, der blev drøftet blandt 

projektmedarbejderne, hvilket kan ses som en styrke ved undersøgelsen. Da målgruppen 

for projektet, som tidligere nævnt er snæver, mener vi, at vi har fået et tilfredsstillende 

grundlag for analyserne og for det videre arbejde med at udvikle vejledningsredskaber til 

gruppen af studerende med ADHD og/eller depression. Vores fund viser sig ligeledes at 

være sammenlignelige med den sparsomme litteratur der findes, ligesom der viser sig 

interessante fund i interviewene, der har fungeret som inspiration for den efterfølgende 

udvikling af vejledningsredskaber.  

Vi har i hele processen bestræbt os på at forholde os åbent og fordomsfrit til den viden, 

som er fremkommet igennem interviewene, og vi har kontinuerligt drøftet foreløbige fund 

under analysearbejdet. I både interview- og analyseproces har det været en fordel, at vi 

var tre projektmedarbejdere fra forskellige områder, der deltog på lige fod i projektet. Det 

har skabt grobund for mange og givtige diskussioner. Mange synspunkter er blevet vendt 



og grundigt drøftet i forløbet. De fem interviews har vi foretaget to og to i forskellige 

kombinationer. Det har vi valgt, så alle tre projektmedarbejdere fik lige stor indsigt i de 

studerendes historier og for at undgå, at en enkelt projektmedarbejder kom til at tone 

interviewene i en bestemt retning. I analysefasen har vi alle tre læst og bearbejdet de fem 

interviews, med den hensigt at skabe så nuanceret et blik på interviewmaterialet som 

muligt.  

Konklusion 

Vi har med afsæt i fem kvalitative semistrukturerede interviews med studerende med 

enten ADHD eller depression forsøgt at afdække, hvad de studerende oplever er deres 

udfordringer og deres vejledningsbehov i den kliniske del af deres 

sundhedsprofessionsbacheloruddannelse. Igennem analyse af interviewene har det været 

muligt at tydeliggøre flere områder, som de studerende oplever udfordrer deres 

deltagelse i praktikken. I denne artikel er præsenteret analysens mest centrale fund, hvor 

de studerende fremhæver, at de er udfordret af studiets logistiske ramme og kravene til 

deres studieaktivitet. Derudover fremhæver de studerende, hvorledes de kan være 

sårbare over for uklare forventninger fra bl.a. deres vejleders side, og hvordan eksamen 

kan opleves som en uoverstigelig hurdle, der er med til at stresse de studerende allerede 

tidligt i deres praktikforløb. Stress og oplevelse af ikke at slå til presser de studerende, og 

flere oplever at deres evne til at huske og på anden vis håndtere deres særlige 

læringsforudsætninger udfordres i praktikperioder med stor arbejdsbelastning. Samtidig 

med, at de fem studerende fremhæver deres udfordringer i praktikforløbende, så 

italesættes praktikforløbende også som spændende, og de er med til at bekræfte de 

studerende i, at de har valgt det rigtige studie. Flere af de interviewede studerende 

oplever, at de har et særligt blik for borgernes behov, og at det hjælper dem i kontakten 

med borgerne. 

Perspektivering  

Det fremgår af interviewene, at flere studerende har vanskeligt ved at honorere kravene 

til tilstedeværelse i praktikperioden og deltagelse i obligatoriske studieaktiviteter. Flere 

giver ligeledes udtryk for, at lang transporttid til praktikstedet kan være den faktor, der 

vanskeliggør deres deltagelse i praktikken. Enkelte studerende har oplevet, at der inden 

deres start i praktikken har været kontakt mellem deres studievejleder, dem selv og deres 

kliniske vejleder. Et sådant møde har på flere måder bidraget positivt til den studerendes 

praktikforløb. Den studerende har haft mulighed for at fortælle, hvordan hendes særlige 

læringsforudsætninger kommer til udtryk, og hvordan hun evt. har erfaret, at hun bedst 

kan støttes i forløbet. Den kliniske vejleder har på den måde mulighed for at forberede sig 

og placere den studerende mest hensigtsmæssigt, ligesom særlige aftaler mht. 



eksempelvis timetal og geografi bedst aftales, inden praktikforløbet starter. Både 

vejledere og studievejledere ved, at det langt fra er alle studerende, der ønsker at fortælle 

om deres særlige forudsætninger og diagnoser (11, s. 13-23. 15, s. 154). Frygten for 

stigmatisering får ofte studerende til at holde den viden for sig selv i håb om, at det ikke 

bliver så slemt i dette praktikforløb. Flere vejledere har i projektets forløb udtrykt 

ærgrelse over deres manglende indsigt i de studerendes forudsætninger. Det er de 

studerendes ret, ikke at fortælle om deres vanskeligheder (16), men det synes åbenlyst, at 

det ikke er den mest hensigtsmæssige strategi i forhold til deres muligheder for læring. 

Deltagerne i projektet er enige om, at det er befordrende for de studerendes læring, hvis 

det er muligt inden et praktikophold at få tilrettelagt forløbet mest muligt efter den 

studerendes særlige forudsætninger og behov. Den overordnede rammesætning af 

forløbene er beskrevet i de forskellige professionsuddannelsers uddannelsesordninger, og 

de levner på nuværende tidspunkt ikke megen plads til deltidsstudier og nedsat ugentlig 

studietid. De senere år er der fra politisk side strammet betydeligt op om de unges 

fremdrift i studierne, og der støttes ikke eksplicit op om studerende med særlige 

læringsforudsætninger med en SU-reform, hvor man som studerende maksimalt må være 

30 ECTS efter den normerede studieplan, hvis retten til at modtage SU skal opretholdes 

(17). Vi kunne ønske, at der fra politisk hold i højere grad blev skabt rum og rammer, så 

studerende med særlige læringsforudsætninger får mulighed for et mere fleksibelt forløb i 

det videregående uddannelsessystem. Interviewene med de fem studerende giver et 

billede af en gruppe studerende, som på flere måder klarer sig godt i deres 

uddannelsesforløb. De kalder på særlige tilrettelagte forløb og en vejledningsindsats, som 

fordrer tid, åbenhed og kompetente vejledere, der føler sig klædt på til opgaven. 
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Samarbejdsaftalen er vedhæftet din kalenderinvitation                                                                                                                         
SU senest d. 6. juni via kalenderinvitation 

 

 

I februar måned 2017 underskrev HR-chef Vibeke Sjøgreen, Aarhus Kommune og  

direktør Aase Lydiksen, VIA Sundhed en aftale, der viderefører samarbejdet mellem 

de to organisationer. Aftalens formål er at skabe et stærkt og tæt samarbejde, så 

medarbejdere nu og i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at løse 

kerneopgaverne på det kommunale sundheds- og omsorgsområde.  

 

For at understøtte og styrke dette samarbejde inviteres du til 

KICK-OFF d. 21.6. 2017 kl. 12.00 - 15.30 
 i gæstekantinen på VIA Sundhed, Hedeager 2, 8200 Aarhus N 

 

PROGRAM:  

Kl. 12.00 – 12.30:  Registrering og servering af tapasanretning i gæstekantinen 

husk parkeringsregistrering ved informationen 

Kl. 12.30 – 12.40: Velkomst ved HR-chef Vibeke Sjøgreen og direktør Aase Lydiksen  

Kl. 12.40 – 12.55:  Hvad er den konkrete udmøntning af aftalen, og hvad ønsker vi videre frem?  

ved områdechef Lene Offersen og uddannelseschef Jonna Frølich  

Kl. 12.55 – 13.10: Generelle træk ved indsamlet viden og præsentation af workshop  

ved uddannelseskonsulent Gitte Odderup og chefkonsulent Karin Østergaard Lassen 

Kl. 13.10 – 14.40: Workshops for de enkelte uddannelser 

Kl. 14.40 – 15.15: Fem minutters præsentation fra hver uddannelse i forhold til hvilke tiltag,  

de ønsker at arbejde med 

Kl. 15.15 – 15.30: Opsamling, det videre forløb og tak for i dag  

ved områdechef Lene Offersen og uddannelseschef Karen Frederiksen.   
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Oversigt over idéer fra kick-off d. 21.6.2017 fordelt på faserne i planlægning, udførelse og evaluering af praktik for hver uddannelse. Rådata. 

Idéer er opsamlet i drøftelsen i gruppen og/eller via tekst på post-it sedler.  

Forslag til prioriteringer er highlightet med gult. 

Medarbejderdreven innovation: idegenereringsfasen 

Input fra workshops til prøvehandlinger, undringer o.l. 

Uddannelse 
Kilde til input 

A 
Rammer for prak-
tikken: 
Studieordning 
Aftaler om praktik 
(og herunder for-
midling af viden 
om uddannelser-
nes indhold/bidrag 
til organisationen) 

B 
Den studerendes 
valg af praktiksted 

C 
Forberedelse af 
praktik 
C: generelt 
C1: monofagligt 
C1A: teori 
C1B: praksis 
C2: tværfagligt 
C2A: teori 
C2B: praksis 

D 
Praktikken 
D: Generelt 
D1: Monofagligt 
D2: Tværfagligt  

E 
Evaluering 
E: Generelt 
E1: Den studeren-
des  
E2: Vejlederens  

F 
Forskning og udvik-
ling.  
Bachelorforløb 

Psykomotorik       

Kilde: Opsamling Udbrede viden om 
uddannelsen ved 
f.eks. invitere kon-
taktpersoner til in-
fomøde 
 
Er det ressource-
krævende/givende 
at modtage psyko-
motorik stude-
rende? 

  D2: Peer learning 
(studie unit med 
andre faggrupper) 
 
D1: Forsøgs-
rum/prøvehandlin-
ger med en enkelt 
studerende af gan-
gen. Gerne x 3 i 
træk (adhoc) 

 Psykomotorik stu-
derende sammen 
med andre sund-
hedsfaglige stude-
rende som syge-
pleje-, ergoterapi 
eller fysioterapistu-
derende sammen 
om bachelorforløb 

Kilde: post-it Hvordan kan vi slå 
bro over monofag-
lig kvalitetssikring? 
 
4. semester i ny 
studieordning 

Hvordan finder de 
studerende prak-
tikstederne? Er der 
en pulje, som der 
er aftaler med? 
 

C: Det er dejligt at 
se hvor positivt 
kontakt mellem 
praktikkontaktper-
son og studerende 
beskrives.  

D1: Psykomotorik-
hold er vel ikke 
bare gymnastik-
hold? 
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Hvordan kan flere 
institutioner få 
glæde af tilbuddet? 
 
Hvorfor har man 
ikke en fast aftale 
med MSO + faste 
tider? 
 
Mere formalise-
rede praktiker øn-
skes. 
 
Vi kan noget ”an-
det” -  supplement 
til fysioterapi – 
kropsafgrænsning, 
selvregulering, em-
powerment, relati-
ons kompetencer. 
Tager hånd om 
mentale følte ud-
fordringer. Broen 
mellem psykologi 
og fysikken 
 
 
 

Hvordan sikres, at 
de studerende ikke 
blot vælger ste-
derne, som udfor-
drer dem mindst = 
lettest? 
 
Er beliggenhed det 
vigtigste for de stu-
derende?  
 

 
Er der ikke tid til at 
besøge praktikste-
derne? 
 
C1: De studerendes 
viden om ældre? 
Kunne de få lidt 
undervisning in-
den? 
 
Hvad er formålet 
med ikke at have 
kendskab til æl-
dre/demente før 
praktik? 
 
Det er meget ar-
bejde for kontakt-
personen for rela-
tivt ”lidt” praktik. 
 

Hvorfor er der ikke 
vejledere ”ude”? 
Intervention i grup-
per/hold og indivi-
duel interven-
tion/ergonomi 
 
Tænker at de med 
teoretisk viden 
kunne hjælpe per-
sonalegruppen  
 
De studerende vir-
ker modne/selv-
hjulpne 
 
Er bolde og tilgæn-
gelighed en stop-
klods? Kunne der 
bruges andet end 
bolde? 
 
Rejsen bærer præg 
af mange stop un-
dervejs 
 
Vejleder/facilita-
tor? 
 
D2: Kunne de stu-
derende kobles på 
oplevelsesmedar-
bejder?  
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Peer-learning? – 
ved andre stude-
rende/elever 

Ernæring og sund-
hed 

      

Kilde: Opsamling Borgersikkerhed 
ift. ernæring med-
fører inddragelse 
af borgerne 
 
Praktikpladser – tid 
som de andre ud-
dannelser. Et for-
slag er en formali-
seret aftale med 
f.eks. Folkesund-
hed – Status? 
 
Et ønske at vi har 
kliniske vejledere 
og flere stude-
rende fra klinisk di-
ætistuddannelsen, 
men hvordan får vi 
sat fokus på te-
maet? 

  D1: Tid til at tale 
med de stude-
rende om dilem-
maer ift. borgerne 
 
Organisering og 
planlægning så ti-
den bruges mere 
direkte i borger-
kontakt 
 
Mobilvejledning i 
uddannelse af klini-
ske diætister 
 
D2:Brug Vikærgår-
dens faciliteter 
som studieunit 
med mange mulig-
heder. 
 
Tværfaglighed – 
kommunikation 
med mellemled (?) 

 Forskning og inno-
vation – tværfagligt 
med borgeren som 
omdrejningspunkt 

Kilde: post-it Paradoks imellem 
fokus på ernæring 
og midler til at ud-
føre? 
 

 Den studerendes 
forventninger til et 
nyt praktiksted 
 

D1: Studerende øn-
sker mere borger-
kontakt 
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Hvordan bruges 
ressourcerne? Er 
det den rigtige fag-
lighed? 
 
Skal diætisten 
være konsulent? 
 
Respekt for hinan-
dens faglighed  
 
Er der faglige ud-
veksling på tværs 
af kommunen? 
 
Er det de rigtige 
kompetencer, der 
er tilstede? Fag-
kamp? 
 
Hvorfor kun fokus 
på de kliniske diæ-
tister? 
 
Hvordan får vi la-
vet prøvehandlin-
ger på Vikærgår-
den? 
 
Klinisk vejleder ud-
dannelse – er det 
et problem at få? 
 
 
 

Hvorfor er det så 
svært at få samar-
bejdet i gang? 
 
Hvordan spiller vi 
hinanden gode og 
samarbejder for 
borgerens skyld? 
 
C1: Tid til at tale 
om de dilemmaer, 
der er i mødet med 
borgeren 
 
2. praktikperiode: 
2-3 studerende 
hvert sted i 8 uger. 
Det medfører 2-3 
steder i Sundhed 
og Omsorg 
 
C2: Kæmpe styrke i 
Aarhus Kommune 
med tværfagligt 
samarbejde 
 
 

Arbejdet er ikke 
som den stude-
rende har forestil-
let sig - mere skri-
vebord end hver …. 
Teori og praksis 
hænger ikke sam-
men – mødet med 
borgerne 
 
Studerende er glad 
for at undervise – 
til egen overra-
skelse 
 
Studerende uden 
for kommunikation 
mellem diætist og 
plejepersonale 
 
Manglende penge, 
manglende tid, 
manglende vejled-
ning, manglende 
tilstedeværelse af 
studerende? (i for-
hold til borgere?) 
 
Hvorfor er der så 
megen indirekte 
kommunikation?  
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Bliver det borger-
nes behov, der bli-
ver dækket eller er 
det drift? 
 
Er der en forklaring 
på, at der bruges 
megen tid på kon-
toret og lidt hos 
borgerne? 
 
Vedr. organisering: 
Det bliver akutte 
ting, som dækkes. 
Kunne det plan-
lægges bedre? 
 
D2: Tværfagligt 
samarbejde, fagligt 
indhold, kreativitet 
 
 

Bioanalyse       

Kilde: Opsamling At benytte HELE 
MSO som lærings-
sted ift. bioanalyti-
keruddannelsen – 
ikke blot plejehjem 
 
Innovation i orga-
nisering og den re-
lationelle koordi-
nering 
 

 C: Sikre at der er 
en forventningsaf-
stemning i fht. ko-
ordinering og plan-
lægning 
 
C2: Læring om 
peer-learning me-
toden 
 
Fokus på tværfag-
lige indsatser til 

D2: At alle bache-
lorstuderende og 
sosu-elever kom-
mer i spil 

At skabe ny lokal 
viden/aha oplevel-
ser gennem organi-
sations- og produk-
tionsudvikling 
 
Hvor/hvordan bli-
ver den opståede 
viden af og bringes 
den i spil fremad-
rettet? 

Fange ideer til ba-
chelorprojekter 
(forskning- og ud-
viklingsprojekter) 
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Flere fælles tema-
dage, hvor vi mø-
des på denne 
måde 

f.eks. forebyggelse 
af magtanvendelse 
 
Peer-learning 

Kilde: post-it Sygehus og kom-
mune to forskellige 
verdener 
 
Patientsikkerhed 
 
Kommunikation 
 
Hvorfor netop 
denne opbygning 
2+2+2? Hvad ligger 
der til grund for 
det? 
 
At have viden om 
hinanden gennem 
studiet – fokus 
 
Bioanalytiker er 
hardcore naturvi-
denskabelig, og er 
stærk monofaglig – 
tværfaglighed: mu-
ligheder og barrie-
rer 
 
Kvalitetssikring, 
dokumentstyring, 
planlægning 

Kunne det om-
vendt give mening 
at studerende, der 
har svært ved kom-
munikation er med 
– frem for de visio-
nære, der har god 
patientkontakt? 
 
Hvorfor på pleje-
hjem? Samme pro-
blemstillinger på 
hospital – samar-
bejde på hospital 
 
 

C: Lærer de bløde 
værdier på skolen 
– teori om relatio-
ner, kommunika-
tion 
 
Kliniske vejledere: 
hvad er deres fo-
kus når de skal 
være i kommunen? 
 
Hvor får de stude-
rende bedst læring 
mhp. mål? Syge-
hus, klinik, hjem-
mepleje? 
 
Mangler ”bløde” 
værdier 
 
Studerende: 1-2 
dage er måske for 
lidt tid til at forbe-
rede sig? 
 
Samarbejde klini-
ske vejledere 
 
Vejledning i kom-
munikation med 
demente 

D: Refleksion over 
ophold i kommu-
nen? 
 
Studerende obser-
verede, at der var 
meget dokumenta-
tion om eftermid-
dagen. 
 
”Unge” studerende 
gode til at undre 
sig 
 
Ens eller forskellige 
niveauer i uddan-
nelsesforløbet? 
Fordele og ulem-
per. 
 
D1: Kerneopgave – 
prøvetagning! Vi-
den om dette – læ-
ring om dette 
Bioanalytikerstude-
rende rejse hand-
ler om mikrobriller. 
”Opgaver” til stu-
derende – hvilke 
briller skal de have 
på? 

Refleksion –kom-
munen 
 
Undring over prak-
sis for bioanalyti-
ker i funktion 
 

Kom der noget ud 
af snakken om 
skylletoiletter? 
Blev der fulgt op? 
 
Velfærdsteknologi: 
patientnært ud-
styr, monitorerer 
plejehjemsbebo-
ere? 
 
Urinvejsinfektio-
ner: hygiejne – etik 
– skylletoiletter – 
innovation nye 
ideer 
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Tværfagligt samar-
bejde – viden om 
hinanden 
 
Nye kompetencer 
for bioanalytikere i 
kommunen f.eks. i 
forhold til demente 
 
Mere info om med-
tagelse af bioanaly-
tikere, så bioanaly-
tikernes faglighed 
kommer på banen 
 
Samarbejde på 
tværs af plejehjem 
og laboratorium 
 
Planlægning kræ-
ver lederopbakning 
 
Patientsikkerhed 
 
Hvor er borgeren? 
 
Borgeren – magt-
relation 
 
Minus magt i funk-
tionen over for 
børn, demente – 
lære andre meto-
der 
 

 
Bioanalytikere har 
brug for en perso-
nale til fasthol-
delse. 
Koordination af 
bioanalytikerstude-
rende – skulle hun 
så det? 
 
Vejleder – forvent-
ningsafstemning –
lave en plan sam-
men (egen undring 
og afdelingens be-
hov eller emne) 
 
Det værdifulde i at 
se ”hele proces-
sen” – mulighed 
for optimering, ju-
stering, finde nye 
løsninger. 
 
Aftaler – forvent-
ningsafstemning – 
roller 
 
C1: 
Hvad har de stude-
rende omkring 
kommunikation? 
Det nære sund-
hedsvæsen? Pati-
entsikkerhed 

 
S 6 (6. semester?): 
Bio-undringsforløb 
i temaet bor-
ger/patient med 
komplekse pro-
blemstillinger, + 
inno. 
 
D2: Hvorfor følges 
den studerende 
med en sygepleje-
studerende? 
 
Hvilket samarbejde 
var der mellem 
bioanalytikerstude-
rende og sygeple-
jestuderende?  
 
Kunne der følges 
med andre end sy-
geplejestude-
rende? 
 
Hvad fik personalet 
og de studerende 
ud af undervisnin-
gen? 
 
Kan ahaoplevel-
serne komme i spil 
på en anden måde 
ift. de studerende, 
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Prøvetagning og –
kvalitet – vigtighe-
den for diagnosen 
 
Dokumentation – 
forhindrer genind-
læggelser 
Omorganisering: 
innovation – møde 
– struktur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvorfor var det 
ikke planlagt på 
forhånd hvem de 
skulle følges med? 
Kunne det have gi-
vet de studerende 
mere overskud? 
 
 
 
C2: Dejligt at man 
kan lære af hinan-
den – blive klog på 
hinanden tværfag-
ligt. 
 
 
 

der ikke oplever 
denne klinik? 
 
Modul 4 sygepleje-
studerende:2, Mo-
dul 13 bioanalyti-
kerstuderende.  
Hvorfor denne for-
skel i niveau? (fæl-
les naturfaglig vi-
den, hvad skal sy-
geplejerskerne 
lære?)  
 
Forløb på 4 uger 
med andre stude-
rende + professio-
ner. 
 
Oplæg om prøve-
tagning og analy-
ser. Dele artikler 
 
Studerende under-
viser studerende: 
muligheder og op-
mærksomheds-
punkter 
 
Studerende synes 
ikke at det er et 
problem at de er 
på forskellige mo-
duler. 
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Fysioterapi       

Kilde: Opsamling Øget branding med 
kommunens for-
tælling gennem 
prøvehandlinger 
 
”Semester-dimen-
sionering” på 
DokkX 

 C: Optimalt med 
mere tid til koordi-
nering/planlæg-
ning mellem un-
derviser på VIA og 
klinisk underviser 
 
Tættere samar-
bejde mellem klinik 
og undervisere/ar-
bejde samme om 
semestrene. (f.eks. 
Skype sammen i 
små grupper). 
 

D2: Opbygge en 
velfærdsteknolo-
gisk legeplads i hø-
jere grad end i dag 
med involvering af 
studerende, bor-
gere, uddannelses-
institutioner, kom-
munen, hvor der 
fokus på lærings-
udbytte. Bygge det 
op nede fra og lad 
det brede sig på 
tværs. 
 
Fokus på hvordan 
vi kan få teknolo-
gien til at virke op-
timalt for borgerne 
 
Studieunits 
 
Fokus på at bruge 
studerende og bor-
gere som ressour-
cer i ”legen” 

  

Kilde: post-it - - - - - - 

Ergoterapi       

Kilde: Opsamling   C: Følge hinanden i 
hver i sin praksis. 
 
Bruge de mange 
nye læringsformer 
 

D: Læring gennem 
borgernær praksis 
 
D2: Besøge DokkX 
og bruges til f.eks. 

Prøvehandlinger: 
Spørgsmålet er 
hvordan vi evalue-
rer og skaber ud-
bredelses af viden? 
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”Gå på rov” gensi-
digt i hinandens 
domæner 
 
Kan vi være hinan-
dens spejl? Der kan 
f.eks. dannes mak-
kerpar mellem un-
dervisere og klinisk 
underviser 
 
Indfører begrebet 
”min kliniske un-
dervisningsven” 
 
Skabe synergi mel-
lem praksis og teo-
rirum – synergi 
mellem hvordan 
klinisk vejleder og 
underviser formid-
ler viden til de stu-
derende 
 
Hvad gør vi hvis 
nogle ikke kan eller 
vil være med? 
 
Hvordan informere 
man om ideer til 
hinanden? Ide ka-
talog! 
 
Hvordan sikres, at 
erfaringer i større 

nye prøvehandlin-
ger, nye projekter 
og læring 

Fokus på hvad skal 
udbyttet være i 
sidste ende (bor-
gercentreret) 
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skala flyder bedre 
mellem Via og 
MSO? 
 
Afklaring af fælles 
problemstillinger 
 
Overveje effekter 
af mere udveksling 
 
Sikre struktureret 
samarbejde, der er 
prioriteret – også 
tidsmæssigt 

Kilde: post-it Hvem er med i prø-
vehandlinger? 
 

 C: Der mangler 
medarbejderrejse 
fra praksis, når ud-
dannelsen er ”på 
besøg” 
 
Hvordan kan un-
dervisere blive in-
spireret og få 
ideer? 
 
Hvordan kan vi få 
planlagt forløb?  
 
Hvordan skal prak-
sis klædes på teo-
retisk? 
 
Er der uklar opga-
vebeskrivelse? 
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C1: Klinisk undervi-
ser efterspurgte vi-
den om teoretisk 
opdatering eller vi-
den om undervis-
ning. 
 
Godt at kliniske un-
dervisere får ind-
sigt i hvad og hvor-
dan der undervi-
ses. Mere af det.  
 
Kunne kliniske un-
dervisere kommer 
med eksempler fra 
praksis som de stu-
derende analyse-
rer? 
 
C2: Hvor er per-
spektivet for de 
studerende og bor-
gerne? 
 
Interessant at ville 
tage udgangspunkt 
i DokkX (velfærds-
teknologi) – ærger-
ligt at det blev 
droppet (?) 
 
Kunne man bruge 
DokkX til at finde 
velfærdsteknologi 
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og analysere hvad 
til hvilke borgere 
med funktionsned-
sættelse/syg-
domme/diagnoser. 
 
Godt at udveksle 
prøvehandlinger 
med andre fag-
grupper. 

Sygepleje       

Kilde: Opsamling Udveksling på 
tværs af MSO og 
VIA 

 C: Kliniske vejleder 
inviteres (?) til kli-
nik  
 
Hvordan overskue-
liggøres semestre i 
klinikken for klini-
ske vejledere og 
studerende? 
 
Inddragelse af hin-
anden i undervis-
ning, f.eks. kliniske 
vejledere med på 
Skype 
 
C1: ”Temauge” 
med deling af un-
dervisning mellem 
klinik og uddan-
nelse 
 

D2: Fælles drift af 
”super plejehjem” 
(universitets-pleje-
hjem) 
 
Scenarie-undervis-
ning omhandlende 
det nære sund-
hedsvæsen 

 Fælles udviklings- 
og forskningspro-
jekter 
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Fælles planlægning 
af specifikke un-
dervisningsforløb i 
teoriuddannelsen – 
herunder cases 

Kilde: post-it - - - - - - 

 



AMBASSADØRER FOR SAMARBEJDSAFTALEN! HVORFOR NU DET? 

 

I februar måned 2017 underskrev Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA University College, VIA Sund-

hed en samarbejdsaftale. Aftalens formål er at skabe et stærkt og tæt samarbejde, så medarbejdere nu og i 

fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at løse kerneopgaverne på det kommunale sundheds- 

og omsorgsområde. I aftalen er der særligt fokus på: 

• Faglig kvalitet og relevans 

• Velfærdsteknologi 

• Udviklingen af det nære sundhedsvæsen 

• Forskning, udvikling og innovation 

 

Den overordnede intention i samarbejdsaftalen er i fællesskab at være nysgerrige og åbne overfor at ekspe-

rimentere med nye samarbejdsformer og i fællesskab at udvikle fagligheden og kvaliteten af teori og praksis.  

Det overordnede formål er at styrke uddannelserne og den kliniske praksis, hvor teori og praksis i sidste ende 

skaber værdi for borgerne. 

I løbet af foråret blev der lavet prøvehandlinger mellem medarbejdere fra hver af de seks sundhedsfaglige 

bacheloruddannelser og medarbejdere i Sundhed & Omsorg, hvor flere af dem også involverede studerende. 

Hver prøvehandling blev dokumenteret via ”medarbejderrejser” og ”studenterrejser”. En ”rejse” er en inno-

vativ metode, hvor man på en nem måde får adgang til et felt og dermed til ideer og udfordringer på feltet.  

I juni måned blev der afholdt kick-off for samarbejdsaftalen, hvor 62 kliniske vejledere, undervisere, stude-

rende og ledere var samlet. Her tog man afsæt i medarbejder- og studenterrejserne i workshops for de en-

kelte uddannelser – Ergoterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen, Ernærings- og sundhedsuddan-

nelsen, Fysioterapeutuddannelsen, Bioanalytikeruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen. Disse work-

shops skabte et væld af ideer til styrkelse af samarbejdet mellem de to organisationer. 

Efterfølgende er disse ideer blevet struktureret i en ”idé-bruttoliste” for hver uddannelse, og der er sket en 

prioritering af hvilke ideer, der på nuværende tidspunkt skal arbejdes videre med i prøvehandlinger.  

For at understøtte arbejdet med prøvehandlingerne og skabe sammenhæng mellem arbejdet med prøve-

handlinger (og øvrige aktiviteter i den kliniske praksis og på uddannelserne) vil ambassadører for aftalen 

være et utroligt vigtigt fundament af flere årsager: 

 Intentionerne i en aftale foldes ikke ud ved at ligge i en skrivebordsskuffe, men ved at gøres le-

vende ved relationer mellem medarbejdere i de to organisationer 

 Medarbejdere arbejder med - og har ofte viden om - hvor ”skoen trykker”, og hvor det giver me-

ning at sætte fokus  

 Den tavse viden, de gode ideer og indsigten, der rummes i medarbejdergrupper, kommer kun til 

udtryk, hvis der er en katalysator herfor – som f.eks. en ambassadør.  

Så derfor giver det megen mening, at have ambassadører såvel i den kliniske praksis som på uddannelserne 

- ambassadører, der er kontaktpersoner lokalt på de sundhedsfaglige bacheloruddannelser på VIA samt i 

Sundhed & Omsorgs områder eller specialenheder.  

 



 
 

 

”Jeg har lige talt med en kollega på et lokalcenter, 

om ar hun ærgrer sig over, at der ikke er tid til at 

undersøge et fagligt dilemma til bunds i hverdagen. 

Jeg forslår, at vi forsøger at gøre det til en prøve-

handling mellem studerende, undervisere på VIA 

Sundhed og MSO-medarbejdere. Denne prøvehand-

ling kan måske føre frem til fagligt at blive en del af 

en specifik undervisning eller kan føre til et bache-

lor-projekt om emnet.” 

 

HVILKEN ROLLE HAR EN AMBASSADØR? 
 
Udgangspunktet for ambassadørernes rolle er samarbejdsaftalen mellem Sundhed & Omsorg, Aarhus Kom-
mune og VIA University College, VIA Sundhed.  

Ambassadørernes rolle er følgende: 
  

 At bringe samarbejdsaftalen på bane i relevante daglige situationer 

 At være bindeled til styregruppen1 i arbejdet med at levendegøre samarbejdsaftalen 

 At have øje på mulige samarbejdsrelationer, mulige emner for bacheloropgaver, mulige former for 
vidensdeling, dilemmaer osv. 
 

Denne liste er ikke udtømmende men eksempler på hvor ambassadøren kan tænke intentionerne i aftalen 
ind. Ambassadørens rolle er således ikke et bestemt antal timer om ugen, men nærmere en tankegang – et 
mindset – i forhold til at være nysgerrige og åbne overfor at eksperimentere med og understøtte nye samar-
bejdsformer og i fællesskab at udvikle fagligheden og kvaliteten af teori og praksis. Dette samtidigt med at 
det skal være kendetegnende for arbejdet som ambassadør, at det skal give mening, der skal være albuerum 
til at gøre hinanden bedre, der skal være højt til loftet - og ikke mindst skal det være sjovt og udviklende.  
 
Alle ambassadører fra Sundhed & Omsorg og VIA University College indgår i ambassadør-netværket. Dette 

netværk kommunikerer gennem it-programmet Trello – en fælles platform med alle relevante informationer 

og mulighed for vidensdeling til alle interesserede, der inviteres ind. Der kan deltagerne følge med i prøve-

handlinger for alle uddannelserne, kommentere, bringe ideer til torvs, søge samarbejdspartnere, uploade 

dokumenter og billeder. Tovholdere for netværket er Gitte Odderup og Karin Østergaard Lassen. Hvis det 

giver mening, er der tanker om, at netværket mødes to gange årligt til en nytårskur og en sommerfrokost.   

 
Eksempler på ambassadør-roller/mindset 

 
 
”Jeg sidder ved frokostbordet på VIA Sundhed, hvor en kollega fortæller, at hun synes, at der mangler noget undervis-
ningsmateriale, der i højere grad kobler teori og praksis for de studerende. Jeg gør gøre hende opmærksom på mulighe-
den for at eksperimentere med udviklingen af dette sammen med en klinisk vejleder fra MSO. Jeg tilbyder at hjælpe 
hende at finde en interesseret klinisk vejleder via ambassadør-netværket.” 

 
 
 

 
 
 

 

                                                           
1 Styregruppen består af områdechef Lene Offersen, uddannelseschef Karen Frederiksen, uddannelseschef Jonna Frø-
lich, uddannelseskonsulent Gitte Odderup og chefkonsulent Karin Østergaard Lassen. 

”Jeg har lige opsnappet en ide på fy-

sioterapeutuddannelsen, der egner 

sig til en tværfaglig prøvehandling. 

Jeg vil formidle denne ide videre ved 

at skrive den ind i idé-banken på 

Trello, Samarbejdsaftalens fælles it-

platform.” 

”Jeg har lige talt med en kollega på et lokalcenter, 

om at hun ærgrer sig over, at der ikke er tid til at un-

dersøge et fagligt dilemma til bunds i hverdagen. Jeg 

foreslår, at vi forsøger at gøre det til en prøvehand-

ling mellem studerende, undervisere på VIA Sundhed 

og MSO-medarbejdere. Denne prøvehandling kan 

måske føre frem til fagligt at blive en del af en speci-

fik undervisning eller kan føre til et bachelor-projekt 

om emnet.” 



 

 

Invitation til første netværksmøde 

med ambassadør-korpset 

fra Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed 

 

I Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed er der nu udpeget 15 ambassadører for samarbejdsaftalen 

mellem de to organisationer. Med denne invitation vil vi gerne invitere jer alle til første 

netværksmøde onsdag d. 7. februar kl. 12-15  

i salen på Lokalcenter Viby, Kongsgårdsvej 6, 8260 Viby J. 

 

Program for netværksmødet: 

Kl. 12.00 – 12.10:  Velkomst v/ Lene Offersen, Karen Frederiksen og Jonna Frøhlich  

12.10 – 12.50:  Frokost 

KL. 12.50 – 13.00:  Hvorfor nu ambassadører? Hvilken rolle tænkes en ambassadør at 

have? Kort gennemgang af udsendte beskrivelser v/ Gitte Odderup og 

Karin Østergaard Lassen  

Kl. 13.00 – 13.20:  Hvem er vi? Kort præsentationsrunde v/ alle ambassadører 

Kl. 13.20 – 13.50:  Øvelse om hvad har vi til fælles? v/ alle og instrueret af Gitte 

Kl. 13.50- 14.00  Pause 

Kl. 14.00 -14.20:  Præsentation af projekt ”Vejledning af psykisk sårbare studerende” som 

et eksempel på resultat af en prøvehandling v/Charlotte Pribe, klinisk vej-

leder for sygeplejestuderende, Område Midt, Sundhed & Omsorg. 

Kl. 14.20 – 14.40:  Præsentation af tværprofessionelle bacheloropgaver som et eksempel 

på resultat af en prøvehandling v/Lone Krause-Jensen, underviser på 

bioanalytiker uddannelsen, VIA Sundhed 

Kl. 14.40-14.50:  Kort introduktion til Trello og mulighederne heri, samt præsentation af 

ide om halvårlige møder v/ Gitte og Karin 

Kl. 14.50 -15.00:  Tak for i dag v/ Lene, Karen og Jonna 

 

Vi håber meget, at mange af jer har tid og lyst til at deltage i dette møde.  

Mange hilsner fra  

Områdechef Lene Offersen 

Uddannelseschef Karen Frederiksen 

Uddannelseschef Jonna Frøhlich 

 

S.U. senest d. 24. januar til go@aarhus.dk eller kosl@via.dk  

mailto:go@aarhus.dk
mailto:kosl@via.dk


AMBASSADØRER FOR SAMARBEJDSAFTALEN pr. 11.2.2019 

 
OMRÅDE/UDDANNELSE 

 

 
NAVN & STILLING 

 
MAIL 

 
TELEFON 

Ergoterapeutuddannelsen 
Bodil Lodahl Madsen 
Underviser 

boma@via.dk; 87 55 24 24 

Psykomotorikuddannelsen 
Karin Lydia Ladeby Jensen 
Underviser & praktikansvarlig 

kala@via.dk; 87 55 25 66 

Sygeplejerskeuddannelsen 
Carsten Munch Nielsen 
Uddannelseskoordinator 

cani@via.dk; 87 55 20 54 

Ernærings- og 
sundhedsuddannelsen 

Lene Ravn Johansen 
Praktikkoordinator 

lejo@via.dk; 87 55 26 04 

 
Fysioterapeutuddannelsen 
 

Ulla Gasseholm Bæk 
Koordinator for kl. undervisning 

ulgb@via.dk 87 55 23 34 

Bioanalytikeruddannelsen 
Lone Krause-Jensen 
Underviser 

lkra@via.dk; 87 55 25 26 

Område Midt 
Charlotte Priebe 
Kl. vejleder for sygeplejestud. 

cpr@aarhus.dk; 23 36 15 05 

Område Syd 
Marie Kejlskov Juhl 
Kl. vejleder for sygeplejestud. 

rjm@aarhus.dk; 41 87 35 43 

Område Nord 

Sofie Holch Andersen 
Kl. vejleder for sygeplejestud. 
 
Sarah Westersø Olsen 
Kl. vejleder for sygeplejestud.  

ahso@aarhus.dk 
 

sawo@aarhus.dk 
 

 

Område Vest 
Christiane B.S. Sørensen 
Kl. vejleder for sygeplejestud. 

scb@aarhus.dk;  41 87 41 81 

Område Christiansbjerg 
Jonna Brandt 
Kl. underviser fysioterapeutstud. 

jbr@aarhus.dk; 21 19 63 94 

Område Viby-Højbjerg 
Annette Risbjerg 
Kl. vejleder sygeplejestud. 

ari@aarhus.dk; 41 85 50 35 

Område Marselisborg 
Line Dam Bülow 
Ernæringsfaglig konsulent 

blid@aarhus.dk; 41 87 39 55 

Demens Centrum Aarhus 
Pia Frimand Odgaard 
Implementeringsagent 

pfo@aarhus.dk; 41 85 87 98 
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Et indspark til sundhedsreformen  

 
I fremtiden skal der flere forskellige fagligheder i spil til at aflaste den kommende mangel på sygeplejersker. Foto: 

Karen Frederiksen, uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne.  

 

 

  

Den kommende sundhedsreform bør ikke ’kun’ tænke læger og sygeplejersker ind. Kliniske diætister, 

fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle bør 

også få en stor rolle i reformen for at sikre høj faglighed til gavn for patienterne.  

Af Karen Frederiksen, uddannelsesdekan for sundhedsuddannelserne på professionshøjskolen VIA University 

College, Lone Viggers, ernæringschef ved Hospitalsenheden Vest samt Morten Albæk Skrydstrup, ledende 

terapeut i afdelingsledelsen ved Fysio- og Ergoterapi på Aarhus Universitetshospital   

Statsminister Lars Løkke Rasmussen proklamerede i årets nytårstale, at regeringen er på trapperne med sit 

varslede udspil til en sundhedsreform.  

Vi ser med spænding frem til udspillet og håber meget, at regeringen – som Løkke bebudede på tv – ”vil undgå de 

lette løsninger, vil basere sundhedsvæsnet på personalets faglighed, vil sætte patienten før systemet og vil sætte 

ind flere steder for at få det personale, der er brug for”. 

Som argumentation for at sætte ind flere steder fremhævede statsministeren i nytårstalen, at der ikke er 

sygeplejersker nok, og at der skal uddannes flere sygeplejersker. 

Vi er helt enige i behovet for at få uddannet og ansat flere sygeplejersker, men mener ikke, dette alene er 

løsningen på udfordringerne i det danske sundhedsvæsen.  

Behov for opgaveflytning og tværprofessionelt samarbejde 

For at forbedre sundhedssystemet er det vigtigt generelt at se på, hvilke kompetencer, der skal til, for at løse de 

mange og ofte komplekse opgaver med patienter. I sundhedsreformen er det blandt andet afgørende at få udnyttet 

mulighederne for flytte opgaver til de rette faggrupper i sundhedsvæsnet. Og det er nødvendigt med et styrket 

tværprofessionelt samarbejde mellem faggrupperne. 



Vi appellerer derfor til, at ikke blot læger og sygeplejersker, men også kliniske diætister, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, bioanalytikere og andre sundhedsprofessionelle bliver tænkt godt og 

grundigt ind i sundhedsreformen for at realisere de gode intentioner om at undgå de lette løsninger, basere 

sundhedsvæsnet på personalets faglighed, sætte patienten i centrum og sikre det personale, der er brug for. 

Læger og sygeplejesker har hver især kernekompetencerne til en række opgaver, som kun dé kan og bør løse. Men 

det vil være udtryk for gammeldags tænkning og dårlig udnyttelse af kvalifikationer og ressourcer alene at se 

læger og sygeplejersker som de afgørende for at forbedre det danske sundhedsvæsen. Det handler om at bemande 

opgaverne i sundhedsvæsnet optimalt – både i kommunerne og på hospitalerne.  

Eksempeltvist er fysioterapeuter og kliniske diætister de mest kompetente på de fagfelter, de er uddannet til at stå i 

spidsen for.  

Lad os herunder komme med et par konkrete eksempler, der forhåbentligt kan være et konstruktivt indspark til den 

endelige udformning af sundhedsreformen. 

Fysioterapeuter kan stille diagnoser og afhjælpe lægemanglen 

Fysioterapeuter bliver under deres uddannelse klædt på med kompetencer til at kunne stille diagnoser i forhold til 

fysiske sygdomme. Det kan være patienter med smerter i blandt andet skulder, ryg, hofte, knæ og fødder. Men 

fysioterapeuternes kompetencer og lovmæssige autorisation til at stille diagnoser udnytter vi ikke i Danmark i dag 

– selv om det ville være helt oplagt for at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne, aflaste læger og 

imødekomme den lægemangel, der udfordrer store dele af landet.  

Vi krydser således fingre for, at vi efter sundhedsformen kommer til meget bedre at trække på de topprofessionelle 

kompetencer og den ekspertviden, som fysioterapeuter rent faktisk besidder i forhold til at stille en række 

diagnoser. 

For at afhjælpe lægemanglen vil det tillige være værd at hente inspiration i blandt andet England, hvor 

fysioterapeuter – ud over at stille diagnoser – også har ret til at ordinere medicin og henvise patienter til 

behandling. Når ordningen fungerer tip-top i England, så kan den vel også gøre det herhjemme, hvor vi har et 

meget højt uddannelsesniveau... 

Patienternes ernæring er et område for kliniske diætister 

Ligesom vi kunne og burde udnytte fysioterapeuternes kvalifikationer bedre end i dag, er der også være god grund 

til at se nærmere på de kernerkompetencer, som uddannede inden for sundhed og ernæring – blandt andet de 

kliniske diætister – har.  

De senere år har stadig flere sygeplejersker fået flere og flere opgaver i relation til ernæring, selv om ernæring 

ikke er sygeplejerskers spidskompetence. Konsekvensen er, at et stort antal sygeplejersker bruger en meget 

betydelig del af deres arbejdstid på ernæringsscreening, ernæringsvurdering, ernæringsplan, kostregistrering og 

rådgivning af patienter om den rette ernæring – blot for at nævne nogle af ernæringsopgaverne.  

Må vi anbefale en opgaveflytning, så sundhedsreformen frigør sygeplejersker – som jo er ’en mangelvare’ i 

sundhedsvæsnet og i forvejen er pressede – fra at arbejde så meget med ernæring som i dag? I stedet vil det rigtige 

være at uddanne og ansætte flere kliniske diætister og kandidater i klinisk ernæring. 

At lade faggrupper med ekspertviden om korrekt ernæring til forskellige patientgrupper varetage 

ernæringsopgaverne vil også være toprelevant set i både et økonomisk og patientmæssigt perspektiv. Vi ved jo 

nemlig fra forskning, at den helt rette ernæring har kæmpe betydning for, hvor hurtigt patienter kommer på benene 

igen og tilbage i job efter operation. Og vi ved, at korrekt ernæring har kæmpe indflydelse på, om sygdomme 

udvikler sig eller ej.  



Ovenstående facts bør sætte aftryk på sundhedsreformen i en tid, hvor 20-60 procent af de indlagte patienter er 

underernærede ved indlæggelsen, og hvor vi ser en dramatisk vækst i antallet af borgere med overvægt, diabetes, 

KOL samt en række øvrige alvorlige sygdomme, som ernæringen har afgørende indflydelse på. 

Forskellige kompetencer til at hjælpe ældre og psykisk syge 

Der kunne fremhæves mange flere eksempler på, hvor indlysende vigtigt det er at lade forskellige 

sundhedsopgaver bemande med personale med den rette fagkundskab.  

Hvis statsministerens ord om at basere sundhedsvæsnet på personalets faglighed skal føres ud i livet, så vil det 

eksempelvist være toprelevant at ansætte flere bioanalytikere på både hospitaler og i lægepraksisser – og til at 

aflaste læger og sygeplejersker på en række fagområder.  

Tilsvarende er ergoterapeuter beviseligt en faggruppe, der kan gøre en kæmpe forskel i behandlingen af blandt 

andet psykiatriske patienter, handicappede, mennesker med demens og ældre, og som derfor også bør komme til at 

fylde i sundhedsreformen.  

Et sidste eksempel her skal være psykomotoriske terapeuter, der under deres uddannelse bliver kvalificeret til 

helhedsorienteret omsorg for både krop og sind. Psykomotoriske terapeuter evner blandt andet at arbejde med 

forebyggelse og behandling af børn og voksne med stress og angst – netop områder, hvor statsministeren i sin 

nytårstale selv konkluderede, at sundhedssystemet ikke gør det godt nok i dag.  

Uddannelserne og sundhedsvæsnet er klar til reform 

Med ovenstående in mente håber vi meget, at sundhedsreformen gør alvor af at udnytte de vigtige og relevante 

kompetencer, som de forskellige grupper af fagprofessionelle hver især har. Dén fremgangsmåde vil komme 

patienterne bedst til gavn og sikre det personale i sundhedsvæsnet, der er brug for! 

Professionshøjskolerne er klar til at uddanne flere af alle typer sundhedsmedarbejdere. Ligeledes vil både 

kommunerne og hospitalerne med kyshånd tage imod flere fagprofessionelle til at løfte opgaverne og medvirke til 

at gøre det danske sundhedsvæsen endnu bedre og mere sammenhængende. 

Skulle statsministeren eller sundhedsministeren ønske inspiration til at få skruet den kommende reform optimalt 

sammen, indgår vi meget gerne i dialog. At medvirke til det mest velfungerende sundhedsvæsen på patienternes 

præmisser er en hjertesag for os. 

  

Dette indlæg har været bragt i Århus Stiftstidende, Dagbladet Holstebro, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, 
Herning Folkeblad, Horsens Folkeblad og Altinget.dk 



”DEN VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LEGEPLADS”1 
Idé til et tværprofessionelt udviklingsarbejde mellem VIA University College og Sundhed & 

Omsorg, Aarhus Kommune 

Ideen til ”Den velfærdsteknologiske Legeplads” er udsprunget og står på skuldrene af en prøvehandling i 

forbindelse med kick-off for samarbejdsaftalen mellem VIA Sundhed og Sundhed og Omsorg 2017-20. 

samarbejdsaftalen har fire fokusområder:  

1. Faglig kvalitet og relevans  

2. Velfærdsteknologi  

3. Udviklingen af det nære sundhedsvæsen  

4. Forskning, udvikling og innovation. 

Dette forslag rummer alle disse fokusområder, som det vil fremgå at nedenstående mål. 

Formålet med udviklingen af ”Den Velfærdsteknologiske Legeplads” er som udgangspunkt at sikre, at 

undervisningen om velfærdsteknologi i Sygepleje-, Ergoterapeut- og Fysioterapeutuddannelserne lever op 

til kravene i de nye bekendtgørelser. Samtidig vil udviklingen heraf styrke sammenhængen mellem teori og 

praksis og vil dermed i de to organisationer være en fælles udviklingsopgave med mulighed for 

efterfølgende innovations- eller forskningsprojekter. Det faglige indhold i ideen vil også medvirke til at 

styrke det nære sundhedsvæsen i det borgernes selvhjulpenhed og selvbestemmelse styrkes. I denne fælles 

udviklingsopgave vil de studerende være bærere/formidlere af velfærdsteknologisk viden mellem VIA og 

MSO.  

”Den Velfærdsteknologiske Legeplads” skal udvikles i samarbejde mellem undervisere fra 

Fysioterapeutuddannelsen, Ergoterapeutuddannelse og Sygeplejerskeuddannelsen, kliniske vejledere for 

de tre uddannelser samt en medarbejder fra Afdelingen for Frihedsteknologi i Sundhed & Omsorg.  

Det er en relativ stor opgave, som vil kræve samarbejde, koordinering og struktur.  

Det foreslås, at udviklingen af ”Den velfærdsteknologiske legeplads” gennemføres som et pilotprojekt af et 

års varighed. I det første halve år vurderes opgaven at fordre 15 timer om ugen til projektlederen, og 

efterfølgende 8 timer om ugen det sidste halve år2. I det sidste kvartal af pilotprojektet evalueres 

aktiviteten med henblik på stillingtagen om evt. videreførelse af projektet. 

 

Basis i ideen ’Den velfærdsteknologiske legeplads’ har fire trin: 

1. I de studerendes studieperioder, hvor de modtager teoretisk undervisning om velfærdsteknologi, 

introduceres de til forskellige velfærdsteknologier, hvor de findes og anvendes i praksis i Sundhed 

& Omsorg. De studerende skal fx besøge udstillingen på DokkX, besøge DokkX-bussen, inspireres af 

den velfærdsteknologiske kuffert, besøge Vikærgården, Center for Frihedsteknologi, besøge 

plejehjem, sundhedsenheder, institutioner, bofællesskaber, specialiserede genoptræningsenheder 

og borgere der anvender velfærdsteknologi i deres hjem. 

 

                                                           
1 Ideen er et samarbejde om et velfærdsteknologisk fokus og forløb for studerende – derfor er ordet ’legeplads’ nok 
misvisende. Vi har dog i skrivende stund ikke kunnet komme på et bedre bud. 
2 Dertil kommer evt. udgifter til inspirationsture og transport o.lign. 



2. I de studerendes efterfølgende praktikperiode skal de, i samarbejde med deres kliniske vejleder, 

have fokus på, hvor velfærdsteknologi kan være anvendelig og hvor den bedst kan 

understøtte/optimere den sundhedsfaglige indsats til borgerne.  

I løbet af praktikperioden skal de studerende finde en velfærdsteknologisk case, som de skal tage 

med tilbage til studiet og her arbejde videre med denne. Hvis de studerende ikke finder en case 

under praktikforløbet, får de udleveret en relevant case af den kliniske vejleder. 

I Sundhed & Omsorg mødes og samarbejder de studerende i tværprofessionelle studieunits, derfor 

er det også muligt at lave tværprofessionelle velfærdsteknologiske cases. 

 

3. På studiet skal de studerende fordybe sig i casen fra praksis og lave et skriftligt eller mundtligt 

produkt og/eller et oplæg for klassen. Casen, som de studerende skal arbejde med, kan både have 

et mono- eller tværprofessionelt afsæt, og kan eventuelt indgå i VIAs tværprofessionelle 

undervisning på sundhedsuddannelserne.  

 

4. Efterfølgende kan denne basis som en naturlig forlængelse danne baggrund for at den studerende, 

der finder et særligt spændende felt som denne gerne vil fordybe sig yderligere i og/eller udvikle 

på. Dette kan ske gennem et bachelorprojekt, som del af et talentspor, i regi af VIA Væksthus, som 

forskningsprojekt i kommunalt regi etc.  

 

Perspektiverne i udviklingsarbejdet kan sammenfattes i nedenstående mål: 

 At alle studerende fra de sundhedsfaglige uddannelser på VIA introduceres til velfærdsteknologi 

teoretisk og praktisk 

 At de studerende udvikler nysgerrighed og interesse for velfærdsteknologi 

 At de studerende øver sig i at undersøge muligheder og begrænsninger ved velfærdsteknologi 

 At skabe basis for mono- og tværprofessionelt samarbejde blandt studerende omkring 

velfærdsteknologi fx som udviklingsprojekter eller bachelorprojekter på tværs af VIA og Sundhed & 

Omsorg 

  

 At undersøge om velfærdsteknologi kan integreres i eksisterende talentforløb på VIA 

 At undersøge om der kan etableres samarbejde med Sundhedsteknologiuddannelsen på Ingeniør 

Højskolen, Aarhus Universitet. 

 At skabe tydelig forbindelse til VIA Væksthus for studerende der har ideer til at udvikle nye 

teknologier 

 At stå til rådighed med viden om velfærdsteknologisk samarbejde mellem VIA University College og 

Aarhus Kommune for andre uddannelser og magistrater. 
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Skabelon til prøvehandling  
 

Ramme for prøvehandling 
Hører prøvehandlingen under et projekt eller anden overordnet ramme? 

Beskrivelse af hvordan prøvehandlingen knytter an til studieordninger for de involverede studerende.  

Hvilke studerende (uddannelse/semester) er involveret i prøvehandlingen? Og hvilke kliniske 

vejledere/undervisere? 

Beskrivelse af prøvehandling forår 2018 
Hvem har udarbejdet beskrivelsen af prøvehandlingen? 

Ledelse af prøvehandlingen 
Hvem leder prøvehandlingen? 

Formål 
Hvad er formålet med prøvehandlingen (opstilles gerne i punktform). 

Studerendes forberedelse  
Hvordan skal de studerende forberedes til prøvehandlingen? 

Hvis forberedelsen indebærer læsning af udvalgt litteratur, listes det op i tabel med følgende 

informationer: 

 Forfatter(e), 

tidsskrift etc. 

”Titel på bog” 

(årstal) 

”Titel på artikel/kapitel” sidetal 

Evt. link 

 

Forfatter(e), 

tidsskrift etc. 

”Titel på bog” 

(årstal) 

”Titel på artikel/kapitel” sidetal 

Evt. link 

 

Forfatter(e), 

tidsskrift etc. 

”Titel på bog” 

(årstal) 

”Titel på artikel/kapitel” sidetal 

Evt. link 

 

 

Studiespørgsmål 
Formuler studiespørgsmål til de studerende med udgangspunkt i formålene med prøvehandlingen. 

Tag stilling til hvordan de studerende skal arbejde med studiespørgsmålene, skal de fx skrive logbog eller 

arbejde med spørgsmålene i grupper? 
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Program  
Overordnet om samarbejdsformen, skal de studerende fx arbejde enkeltvis, i grupper, tværfagligt? 

Udfyld nedenstående oversigt over forløbet 

DATO OG TIDSRUM: 

STED: 

VEJLEDER: 

FOKUS: 

DATO OG TIDSRUM: 

STED: 

VEJLEDER: 

FOKUS: 

DATO OG TIDSRUM: 

STED: 

VEJLEDER: 

FOKUS: 

 

Fremlæggelsesprodukt af prøvehandlingen 
Skal prøvehandlingen fremlægges? 

Hvem skal deltage i fremlæggelsen? 

Hvordan skal produktet fra prøvehandlingen præsenteres – fx som poster, power point eller lignende? 

Hvor længe skal præsentationen vare? 

Hvad skal præsentationen indeholde? (opstilles gerne i punktform). 

Hvordan skal deltagerne i fremlæggelsen forholde sig til det præsenterede produkt, og hvor længe? 

 

Evaluering af prøvehandlingen 
Hvem deltager i evalueringen? 

Hvordan forbereder de studerende sig forud for evalueringen? 

Hvilke spørgsmål skal de studerende forberede sig ud fra? (opstilles gerne i punktform). 
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Beskrivelser af seks prøvehandlinger: 

A. Train Your Brain 

Monoprofessionel prøvehandling for ergoterapeutstuderende 

Ramme for prøvehandling 

På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/teknologi 

en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. 

Ligeledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en 

del af indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget 

teknologi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Titel 

Train Your Brain  

Studerende 

Ergoterapeutstuderende på 4. og 5. semester i klinisk praksis 

Målgruppe for prøvehandling 

Borgere med kognitive dysfunktioner, der er visiteret til ergoterapeutisk træning § 86.1 og § 86.2, 

som deltager i en ergoterapeutisk træningsgruppe eller som modtager individuel kognitiv træning. 

Teknologi 

Tablets og udvalgte apps (bl.a. Brain+ Recover) til kognitiv træning 

 

 

 

Beskrivelse af prøvehandling 
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Ideen med prøvehandlingen er at undersøge, om træningen med udvalgte apps, kan være et rele-

vant træningstilbud, som borgerne kan profitere af i forhold til at fastholde og udvikle kognitive 

funktioner. Derudover afprøves, om de i løbet af perioden for prøvehandlingen, bliver fortrolige 

med at anvende apps som redskab til selvtræning i eget hjem, med henblik på fastholdelse af kog-

nitive funktioner.  

De studerendes opgave er, at introducere, undervise og vejlede den enkelte borger i brug af mindst 

1 app, når de kommer i den kognitive-, sociale træningsgruppe på lokalcenteret. Derudover har de 

studerende mulighed for at lave opfølgende hjemmebesøg, således de kan støtte/ hjælpe borgerne 

til at anvende teknologien i eget hjem og få træningen implementeret i hverdagen, da der ses størst 

effekt ved daglig træning.  

Borgerne skal ved opstart og afslutning af forløb, gennemføre en MOCA-test og udfylde et selvvur-

deringsskema. 

I forbindelse med prøvehandlingen, kan borgerne anvende eget udstyr eller låne tablets fra kom-

munen. 

Mål 

At borgere, der er visiteret til § 86,1 og § 86.2 ergoterapeutisk træning, selvstændigt anvender 

mindst 1 app flere gange ugentligt, til at fastholde deres kognitive funktioner.   

Studerendes forberedelse 

 Introduktion til prøvehandling ved klinisk underviser  

 Afprøve apps 

 Læse relevante artikler/ studier på teknologi/ apps som redskab til kognitiv træning. 

 Forberede test- og undersøgelsesredskaber. 

 

B. Raizer 

Prøvehandling for fysio- og ergoterapeutstuderende 

Ramme for prøvehandling 

På fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på uddan-

nelsens 2. semester. I henhold til semesterbeskrivelsen, skal de studerende kunne anvende tekno-

logier til understøttelse af bevægelse og funktion på færdighedsniveau. 

På kompetenceniveau, skal de kunne planlægge, gennemføre og evaluere forløb bestående af fysisk 
aktivitet og træning, individuelt og på holdbasis, samt træffe beslutning om valg af træningsform og 
aktiviteter.  
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I henhold til Semesterbeskrivelsen er det derfor relevant, at fysioterapeutstuderende i forbindelse 
med deres praktikforløb på 2. sem., planlægger og gennemfører en undervisningsseance, der rela-
terer sig til træningsteknologi. 

 

På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/teknologi 

en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. 

Ligeledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en 

del af indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget 

teknologi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Titel 

Raizer, -tværprofessionelt undervisningsforløb 

Studerende 

Fysioterapeutstuderende på 2., 4. eller 5. semester i klinisk praksis 

Ergoterapeutstuderende på 4. og 5. semester i klinisk praksis 

Målgruppe for prøvehandling 

Medarbejdere fra hjemmeplejen i alle vagtlag, samt medarbejdere fra Sundhedsenheden 

Teknologi 

Raizer 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af prøvehandling 

Fakta om Raizer: 

Raizer lift up er en batteridrevet mobil løftestol, som kan hjælpe en liggende person op fra gul-

vet/underlaget ved hjælp af en person. Raizer vejer sammenlagt 13 kg og er fordelt på to mobile 

tasker. Raizer oplades ved hjælp af oplader og alm. stik. Raizer kan også tilsluttes cigarettænderen i 

bil. 

Formålet med at anvende Raizeren er, at borgeren oplever at kunne få hurtig og sikker hjælp ved 
fald på gulv, at personalet oplever en forbedring af arbejdsgangene, ved at kunne yde hurtig og 
sikker hjælp, at personalet oplever en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Raizer er ikke hjælpe-
middel der skal kompensere for en funktionsnedsættelse, men anvendes i en situation hvor borgere 
er faldet. Af VTV fremgår det at, personale og ledelse oplever at Raizer understøtter et godt fysisk 
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arbejdsmiljø og gode arbejdsgange. Undervisningen i brug af Raizer, er i et begrænset omfang og 
flere oplever at kunne anvende Raizer efter introduktionen. Borgere giver udtryk for, at Raizer føles 
tryg og at det en positiv oplevelse af komme op fra gulvet ved anvendelse af Raizer. Opbevaring af 
Raizer kræver lidt plads og derved at nem at placere i en afdeling og derved kan understøtte gode 
arbejdsgange.  
 
Fysio- og ergoterapeutstuderende får til opgave at undervise medarbejdere fra Sundhedsenheden 

og Hjemmeplejen i brug af Raizer. Formålet med undervisningen er, at medarbejderne introduceres 

til teknologien, at de får mulighed for at afprøve og eksperimentere, således de bliver trygge ved at 

anvende teknologien i samarbejde med borger. Der kan planlægges flere seancer af 30-40 min. va-

righed, afhængig af antal deltagere (Der anbefales max 8 deltagere, således alle har mulighed for at 

prøve at samle og skille ad). 

Forud for undervisningen, introduceres de studerende til teknologien af vejleder eller ressourceper-

son. De får udleveret VTV, som baggrundsmateriale og opfordres til at søge info om teknologi på 

YouTube. De får selv mulighed for at afprøve, og herefter planlægge undervisning for personale.  

Det er relevant at lave en tværprofessionel undervisning, da de studerende har forskellige faglige 

perspektiver, som kan kvalificere forløbet.  Det er også en fordel, at de studerende flytter sig efter 

hvor personalet er, da det vil minimere tidsforbruget til undervisning og dermed bidrage til større 

fremmøde. Undervisningen planlægges i samarbejde med leder og ressourcekoordinatorer. 

Mål 

At den studerende lærer at anvende og vurdere træningsteknologi i relation til borgerne. 

At undervisningen kan medvirke til, at medarbejdere kan se potentialet i teknologien og fremadret-

tet anvender Raizer i forbindelse med borgers fald. 

Studerendes forberedelse 

 Introduktion til Raizer og undervisningsopgave (1 time) 

 Baggrundsmateriale/ litteratur udleveres til stud. 

 De studerende får mulighed for at afprøve og eksperimentere med teknologi og forbereder 

undervisning (1-2 timer) 

 Undervisning af medarbejdere: ca. 40 min. 

 

Litteratur 

https://www.raizer.dk/media/2018/vtv-rapport-02-test-af-raizer_final_docx.pdf 

 

C. Teknologi som sundhedsfremmer 

Monoprofessionel prøvehandling for fysioterapeutstuderende 

Ramme for prøvehandling 
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Ifølge bekendtgørelse for Fysioterapeutuddannelsen, under færdighedsmål, skal den studerende uddannes til at 

kunne vurdere borgerens behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske løsninger, med henblik på at under-

støtte og fremme borgerens bevægelsesmulighed og funktion, samt deltagelse i samfundet. Den studerende skal 

kunne anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, som indtænker bor-

gerens egne ressourcer. 

I henhold til uddannelsens beskrivelse af 4. semester, skal de studerende arbejde med sundhedsfremme og fore-

byggelse i den kliniske praksis. 

Titel 

Teknologi som sundhedsfremmer 

Studerende 

Fysioterapeutstuderende på 2. og 4. semester i klinisk praksis  

Målgruppe for prøvehandling 

Yngre borgere med psykiatriske diagnoser, samt ældre borgere med aldersrelaterede funktionsned-

sættelser, der alle er tilknyttet sundhedsklinik og som ikke har en træningsydelse i Sundhedsenhe-

den. 

Teknologi/ udstyr 

Sundhedsapp, skridttæller, aktivitetstracker, træningsdagbog 

Beskrivelse af prøvehandling 

Borgere der kommer i en sundhedsklinik, har ikke nødvendigvis tilknytning til sundhedsenheden, 

men får det ofte på et tidspunkt. Sygeplejersker er fast tilknyttede sundhedsklinikkerne og det 

kunne være relevant at undersøge, om en fysioterapeutfaglig indsats (med studerende) i sundheds-

klinikkerne, kunne være et relevant supplement, i forhold til at fremme motivation for mere bevæ-

gelse i hverdagen og dermed bidrage til ”at holde borgerne væk”. 

Formålet med prøvehandlingen er at undersøge, om fysioterapeutstuderende ved hjælp af vel-

færdsteknologi, kan bidrage til det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde med yngre, inak-

tive borgere med psykiatriske diagnoser og ældre inaktive borgere med funktionsnedsættelse, der 

er tilknyttet en sundhedsklinik.  

Hensigten er at hjælpe borgere til at anvende eget eller udlånt udstyr fra kommunen og undersøge 

om det, sammen med en målrettet terapeutfaglig indsats, kan motivere borgerne til en mere aktiv 

hverdag. De yngre borgere, som har eget udstyr, instrueres i at bruge dette, eks. får de installeret 
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og aktiveret en sundhedsapp på deres telefoner. De ældre borgere der ikke har en telefon, udstyres 

med en simpel skridttæller og introduceres ligeledes hertil.  

De fysioterapeutstuderende har derefter til opgave, at følge, motivere og supervisere borgerne i et 

forløb på 5-6 uger, hvor borgerne, så vidt det er muligt, skal ud og gå dagligt og gerne øge deres 

gangdistance. De får selv ansvaret for dagligt at registrere antal skridt og gangdistance på udleveret 

skema, samt oplevelse af nattesøvn. Omfanget af kontakt mellem borger og studerende, er individuelt 

betinget. 

Prøvehandlingen indledes og afsluttes med, at borger skal udfylde et selvvurderingsskema, evt. fysiske test 

som RSS og 2 min knæløft fra SFT. 

Med henblik på at hjælpe borger til at fastholde bevægelse og aktivitet i hverdagen, vil den studerende ved 

afslutning af forløb, opfordre borger til fortsat at bruge sin devise som motivationsfremmer og registrere sin 

daglige aktivitet. Det er relevant at finde anden person, pårørende eller fast hjemmehjælper, der fortsat kan 

vise interesse for og spørge ind til borgers aktiviteter, da det er en motiverende faktor.  

Borgere informeres også om mulighed for selvtræning på lokalcenter og de yngre borgere (psykisk sårbare) 

også om   ”Idræt på banen”, der er et kommunalt motion- bevægelses- og idrætstilbud for psykisk sårbare 

og udsatte voksne. Såfremt det er muligt og borger har ønske herom, kan den studerende ledsage borger til 

en start.  

Mål 

Hvordan kan teknologi medvirke til at fremme motivation til øget aktivitet hos yngre borgere med 

psykiatrisk diagnose og ældre borgere med aldersrelaterede funktionsnedsættelser, der er tilknyttet 

sundhedsklinik?   

Studerendes forberedelse 

 Gennemlæsning af beskrivelse af prøvehandling 

 Afprøve app og aktivitetstracker 

 Læse relevant litteratur bl.a. vedr. psykisk lidelse og fysisk træning/ bevægelse, aldring og 

træning mv. 

 

Litteratur 

Psykisk syge har godt af fysisk aktivitet Sygeplejersken, DSR Sygeplejersken 2006, nr. 9.htm. 

https://www.sst.dk/~/media/9AEA48BFC7424581BEF950ADA2B91C5B.ashx  (Fysisk aktivitet i psykiatrien) 

Beyer N, Lund H, Klinge K. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, 2. udg. 2. oplag, 2011:  

Kap. 15. Problemstillinger i forbindelse med aldring, af Beyer N.  

https://www.sst.dk/~/media/9AEA48BFC7424581BEF950ADA2B91C5B.ashx
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Kap. 19. Motivation og barriere for træning, af Williams K. 

 

D. Velfærdsteknologisk vurdering (VTV) for sygepleje- og ergo-

terapeutstuderende  

Ramme for prøvehandling 

På sygeplejeuddannelsen er velfærdsteknologi og professionsrelevant teknologi nævnt som en del 

af læringsudbytterne på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau, i samtlige af uddannelsens se-

mesterbeskrivelser. Velfærdsteknologi/ teknologi er også beskrevet som en central del af indholdet 

i undervisningen på de forskellige semestre.  

På ergoterapeutuddannelsen, med undtagelse af 1. semester, udgør velfærdsteknologi/teknologi 

en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. 

Ligeledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en 

del af indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget 

teknologi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Titel 

Velfærdsteknologi vurdering (VTV) af tryksårsforebyggende madras. Har madrassen den ønskede 

effekt? 

Studerende 

Sygeplejestuderende på 6. sem. 2. del og ergoterapeutstuderende på 6. sem. 

Teknologi 

Tryksårsforebyggende madras med dynamisk vendefunktion: No-Dec Wizard 

Beskrivelse af prøvehandling 

”Forebyggelse og behandling af tryksår er en tilbagevendende udfordring både i sundhedssystemet 

og inden for socialområdet i Danmark. Dette til trods for, at forskning om strategier til forebyggelse 

og behandling af tryksår er øget de senere år. Ældre mennesker, der er sengeliggende og kørestols-

brugere, er specielt i risiko for at udvikle tryksår. Tryksår er omkostningstungt at behandle” 

(https://hmi-basen.dk/blobs/nfiles/Forebyggelse_behandling_tryksaar.pdf) 

Dette er også gældende for Århus Kommune, hvor forebyggelse og behandling af tryksår er en kom-

pleks og ressourcekrævende opgave, der involverer og fordrer koordinering mellem flere forskellige 

faggrupper. 

https://hmi-basen.dk/blobs/nfiles/Forebyggelse_behandling_tryksaar.pdf
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Der er blandt sundhedsfagligt personale i Magistraten for Sundhed og Omsorg lavet en rundspørge, 

i august 2018 mhp. At afklare behov for undervisning/ kompetenceudvikling inden for hjælpemid-

delområdet. Specifikt er der stor efterspørgsel på mere undervisning i brug af trykaflastende ma-

drasser og -puder, produktkendskab, sagsgange mv. Dette kan indikere en usikkerhed blandt perso-

nalet, ift. valg og anvendelse af det rette produkt, samt arbejdsgangene omkring det mv.  

Denne prøvehandling har til formål, at lave en Velfærdsteknologisk vurdering (VTV) på en af de 

tryksårsforebyggende madrasser, der kan bevilges i Århus Kommune.  VTV` en er et evaluerings-

værktøj, som kan give en helhedsvurdering af teknologiernes potentiale i relation til borger, organi-

sation, teknologi og økonomi. Vurderingen fokuserer på det enkelte produkts evne til at give bedre 

livskvalitet, forbedre arbejdsmiljøet i organisationen, samt give bedre udnyttelse af ressourcer.  

Prøvehandlingen indledes med, at de to sygeplejestuderende samt den kliniske vejleder fra Område 

Vest, og de to ergoterapeutstuderende, samt den kliniske underviser fra Område Vest, introduceres 

til VTV-model af underviser fra VIA Sundhed. Herefter deltager de studerende, om muligt, i under-

visning om tryksårsforebyggende madrasser i MSO, således de studerende får en fælles basisviden 

inden for området. Inden de studerende starter i praktik, finder den kliniske underviser en borger, 

der anvender eller vil afprøve den tryksårsforebyggende madras: No-Dec Wizard, som de stude-

rende skal lave en teknologivurdering af.  

Mål 

At der udarbejdes en VTV på den tryksårsforebyggende madras: No-Dec Wizard, hvor det undersø-

ges om madrassen har den ønskede effekt. 

 

Studerendes forberedelse 

 Introduktion til VTV ved underviser fra Via 

 Deltage i undervisning vedr. tryksårsforebyggende teknologier på Velfærdsteknologisk un-

dervisningscenter 

 Læse relevant baggrundslitteratur 

 Evt. orientere sig i andre VTV‘er forud for prøvehandling 

 Introduktion til specifikt produkt ved Firma 

Litteratur 

VTV-model og supplerende materiale 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/viden-og-metoder/tryk-

sarsmateriale/tryksarsmateriale-1 

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/viden-og-metoder/tryksarsmateriale/tryksarsmateriale-1
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/viden-og-metoder/tryksarsmateriale/tryksarsmateriale-1
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Baggrundsartikel fra Materiale om forebyggelse og behandling af tryksår – udgivet på Hjælpemiddelbasen 
08/02/2017  
 
Tryksårspakken 2017 
 
Tryksårs audit 2018, Århus Kommune 
 
 

Fremlæggelse 

De sygeplejestuderende skal mundtligt præsentere undersøgelsens resultater for personaler/inte-

ressenter, efterfulgt af en fælles faglig refleksion. De studerende arbejder herefter videre med de 

indsamlede data, ift. en mere dybdegående analyse, som fremlægges for andre interessenter. 

For de ergoterapeutstuderende erstatter prøvehandlingen forudsætningskrav på 6. sem. 2. del (jfr. 

semesterbeskrivelsen). Prøvehandlingens resultater fremlægges i overensstemmelse hermed som 

mundtlig præsentation/poster af undersøgelsens resultater for personaler/interessenter og en ef-

terfølgende fælles faglig refleksion. 

 

E. Treax Pads 

Prøvehandling for fysio- og ergoterapeutstuderende 

Ramme for prøvehandling 

På fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på uddan-

nelsens 2. semester. I henhold til semesterbeskrivelsen, skal de studerende kunne anvende tekno-

logier til understøttelse af bevægelse og funktion på færdighedsniveau. På kompetenceniveau, skal de 

kunne planlægge, gennemføre og evaluere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning, individuelt og på 

holdbasis, samt træffe beslutning om valg af træningsform og aktiviteter. I henhold til semesterbeskrivelsen 

er det derfor relevant, at fysioterapeutstuderende i forbindelse med deres praktikforløb på 2. sem., planlæg-

ger og gennemfører en undervisningsseance, der relaterer sig til træningsteknologi. 

På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/teknologi 

en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. 

Ligeledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en 

del af indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget 

teknologi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Titel 

”Re-implementering” af træningsteknologi, Treax Pads 

Studerende 

Fysioterapeutstuderende på 2., 4. eller 5. semester i klinisk praksis 

Ergoterapeutstuderende på 4. og 5. semester i klinisk praksis 
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Målgruppe  

Ergo- og fysioterapeuter 

Teknologi 

Treax Pads 

 

 

Beskrivelse af prøvehandling 

Treax Pads er et innovativt træningssystem til alle former for træning og bevægelse. Systemet hen-

vender sig til flere brugere og træningssituationer, f.eks. genoptræning efter en senhjerneskade el-

ler til motorisk træning for ældre. 

Der er indkøbt 3x6 Treax Pads, men af forskellige årsager, anvendes teknologien ikke af terapeu-

terne i træningen. Generelt er der gode erfaringer med Treax Pads, bl.a. har Afdelingen for Vel-

færdsinnovation, i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, udarbejdet en VTV 

i 2016, der bl.a. konkluderer at: 

 Treax Pads giver borgeren feedback under træningen, og gør det nemmere at lave øvelserne 
korrekt, og styrker overførbarheden til hverdagen. 
 

 De borgere, der har brugt dem under gangtræningen har følt sig ekstra motiverede og har trænet 
længere og hårdere end normalt. 
 

 Treax Pads understøtter de øvelser, der normalt bliver brugt til genoptræning af borgere med 
hoftefraktur, og kan også bruges på styrke- og balancehold. 
 

 De gør ikke træningen lettere for fysioterapeuten og frigiver ikke medarbejderressourcer, men 
kan give en større kvalitet i træningen. 
 

Dette sammenholdt med, at der på Vikærgården i Århus Kommune, er gode erfaringer med brug af 

Treax Pads i træningen og et tilsvarende borgergrundlag i de forskellige områder, vil et forsøg på 

”re-implementering” af Treax Pads, være relevant. 

De studerende får til opgave at undervise terapeuter fra Sundhedsenheden eller plejehjem, da de 

som en del af deres læringsmål, skal planlægge og gennemføre en undervisningsseance, der relate-

rer sig til træningsteknologi. Formålet med undervisningen er, at terapeuterne fra Sundhedsenhe-

den/ plejehjem, får inspiration til at anvende teknologien i relation til træning med borgerne, samt 

at de selv får mulighed for at afprøve og eksperimentere.  

Forud for prøvehandlingen og som en del af de studerendes forberedelse til undervisningen, mod-

tager de studerende den VTV der er udarbejdet på Treax Pads, af Afdelingen for Velfærdsinnovation, 

i Københavns Kommune.  
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Efter undervisning af terapeuterne skal de studerende arbejde med Treax Pads, i relation til en spe-

cifik borger. Øvelser registreres på borgers træningskort, således at den faste terapeut, der overta-

ger træningsforløbet fra den studerende, kan arbejde videre med Treax Pads i relation til borgeren. 

Mål 

At den studerende lærer at anvende og vurdere træningsteknologi i relation til borgerne. 

At undervisningen kan medvirke til, at terapeuter i Sundhedsenheden/ plejehjem kan se potentialet 

i teknologien og fremadrettet anvender teknologien i forbindelse med borgers træningsforløb. 

Studerendes forberedelse 

 Introduktion til teknologi og undervisningsopgave v. klinisk underviser eller lokal ressource-

person (1 time) 

 Undervisningsopgave og baggrundsmateriale udleveres til stud. 

 De studerende får mulighed for at afprøve, undersøge og eksperimentere med teknologi og 

forbereder undervisning (2-4 timer) 

 Undervisning af terapeuter: 45 min. 

 

Litteratur 

VTV på Treaxpads 

Eksempel på undervisningsopgave: 

15 min: Intro og præsentation af teknologien (hvordan virker den, erfaringer fra VTV/ Københavns Kommune, 

anvendelses muligheder, hvad kan vi træne med den i forhold til styrke, reaktionsevne, balance, opmærksom-

hed, andet…?) 

15 min: Dele terapeuter i 2 grupper, således hver gruppe har 6-10 pads at arbejde med. Tanken er, at I også 

skal dele jer og gå med hver sin gruppe. I præsenterer gruppen for nogle af de øvelser, som I har forberedt, 

således I kommer omkring styrke, balance, reaktionsevne, øvelser til hhv. OE og UE osv. Lad kolleger prøve 

øvelserne og eksperimentere. I må gerne opfordre kolleger til, at tænke i øvelser til specifikke borgere. 

Måske har/ får de nogle ideer til nye øvelser, lad dem eksperimentere og afprøve, mhp. At de kan viderebringe 

ideer til den anden gruppe.  

10 min: Opsamling, hvor grupperne kan vise hinanden ideer til nye øvelser, -hvis de har fundet på noget nyt. 

Derudover kan seancen afsluttes med en konkurrence, hvor de 2 hold skal konkurrere mod hinanden i en 

Treaxpads dyst 😊 

 

F. Fitlight 

Prøvehandling for fysio- og ergoterapeutstuderende 

Ramme for prøvehandling 



12 
 

12 
 

På fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på uddan-

nelsens 2. semester. I henhold til semesterbeskrivelsen, skal de studerende kunne anvende tekno-

logier til understøttelse af bevægelse og funktion på færdighedsniveau. På kompetenceniveau, skal 

de kunne planlægge, gennemføre og evaluere forløb bestående af fysisk aktivitet og træning, indi-

viduelt og på holdbasis, samt træffe beslutning om valg af træningsform og aktiviteter.  

I henhold til semesterbeskrivelsen er det derfor relevant, at fysioterapeutstuderende i forbindelse 
med deres praktikforløb på 2. sem., planlægger og gennemfører en undervisningsseance, der rela-
terer sig til træningsteknologi. 
 
På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/teknologi 

en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. 

Ligeledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en 

del af indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget 

teknologi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

 

Titel 

Introduktion til Fitlight 

Studerende 

Fysioterapeutstuderende på 2. semester i klinisk praksis / evt. stud. på 4. eller 5. sem. 

Ergoterapeutstuderende på 4. og 5. semester i klinisk praksis 

Målgruppe for prøvehandling 

Terapeuter fra Sundhedsenheden/ Plejehjem 

Teknologi 

Fitlight 

 

Beskrivelse af prøvehandling 

Fitlight er et innovativt træningssystem til alle former for træning og bevægelse. Systemet henven-

der sig til flere brugere og træningssituationer, f.eks. neurologisk genoptræning, balancerelateret 

træning, motorisk træning for ældre osv. Fitlight integrerer både kognitiv og motorisk træning og 

kan anvendes individuelt og på hold. 

2 studerende får til opgave at undervise 4-6 terapeuter fra Sundhedsenheden/ plejehjem. Formålet 

med undervisningen er give inspiration til, hvordan teknologien kan anvendes i relation til træning 

med borgerne, samt mulighed for afprøvning og eksperimentere. 

Forud for prøvehandlingen og som en del af forberedelsen, modtager de studerende relevant artikel 

vedr. fysisk aktivitet og neuroplasticitet, samt den VTV der er udarbejdet på Fitlight, af Afdelingen 

for Velfærdsinnovation, i Københavns Kommune. Derudover skal de introduceres af kl. underviser 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw-ZuluPndAhVMbVAKHaW9BZMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fitlighttraining.com/how-the-fitlight-trainer-can-measure-ones-ability-to-maintain-attention-during-visuomotor-tasks/&psig=AOvVaw2CJuzTaGg9rZbq3Hzvmf_W&ust=1539177156119622
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eller af lokal ressourceperson i brug af systemet og ellers søge inspiration på bl.a. YouTube (Fitlight/ 

Arcubal).  

De studerende får efter introduktionen, mulighed for selv at eksperimentere og afprøve teknologien 

i ca. 2 skemalagte timer og herefter tilrettelægge ca. 45 min. undervisning  

I forbindelse med undervisningen, får Sundhedsenhedens/ plejehjemmets terapeuter til opgave at 

finde borgere, der kan profitere af at anvende Fitlight i træningen på lokalcenteret. De studerende 

kender teknologien og terapeuterne kender borgerne, de indgår derfor i et makkerskab 2 og 2, i 

forhold til at sammensætte et specifikt program til den enkelte borger og afprøver det i fællesskab 

med borgeren, når de kommer til træning den følgende gang. Dette mhp. at implementere tekno-

logien i træningen, imens den er frisk i erindringen. 

Relevante øvelser registreres på træningskort, således borgers træning med Fitlight kan fortsætte 

efter den studerende har afsluttet sit praktikforløb.  

Mål 

At den studerende lærer at anvende og vurdere træningsteknologi i relation til borgerne. 

At undervisningen kan medvirke til, at terapeuter i Sundhedsenheden/ plejehjemmet kan se poten-

tialet i teknologien og fremadrettet anvender Fitlight i forbindelse med borgers træningsforløb. 

 

Studerendes forberedelse 

 Introduktion til Fitlight og undervisningsopgave (1 time) 

 Baggrundsmateriale/ litteratur udleveres til stud. 

 De studerende får mulighed for at afprøve og eksperimentere med teknologi og forbereder 

undervisning (2-4 timer) 

 Undervisning af terapeuter: 45 min. 

 

Litteratur 

https://www.ausmed.com/articles/exercise-induced-neuroplasticity/ 

https://socialveltek.kk.dk/artikel/vtv-fitlight-til-svagsynede-0 

 

Eksempel på undervisningsopgave: 

10 min.:  

Praktisk afprøvning: 

Terapeuter dyster mod hinanden. Dette for at skabe motivation/ interesse. 

10-15 min:  

Intro til system:  
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Overvej at opdele gruppen, da der kun er 1 tablet tilknyttet systemet, således hold 1 får intro til tablet og hold 

2 introduceres til anvendelsesmuligheder, med kort oplæg fra den studerende, gerne i henhold til teori (hvad 

kan vi træne med Fitlight, den fysiske og kognitive effekt, hvilke komponenter, styrke, reaktionsevne, balance, 

opmærksomhed, andet…?), evt. suppleret med YouTube klip. 

Herefter byttes rundt. 

15 min:  

De 2 grupper skal nu finde på øvelser og afprøve systemet på hinanden, -med supervision fra den studerende 

5 min: Opsamling, -hvor der også laves konkrete aftaler mellem stud. og terapeut i forhold til at anvende 

systemet sammen med borgere, individuelt eller på hold. Dette for at få teknologien i anvendelse hurtigst 

muligt, hvor den studerende kan være backup og supervisere. 

 

 

 

 

 

 



BORGERREJSE 
– HVOR EN AKTIVITETSTRACKER BRUGES I FORBINDELSE MED EN SUNDHEDSFREMMENDE INDSATS
Borgeren støttes i at genoptage daglig fysisk aktivitet ved hjælp af aktivitetstracker, registreringsskema og vejledning fra fysioterapeutstuderende på 4. semester.

LÆSEVEJLEDNING: Borgerrejsen læses fra venstre mod højre, hvor de gule felter kronologisk beskriver forløbet med 
teknologi som sundhedsfremmer. Tekst i de grønne og de røde felter beskriver hhv. positive og negative oplevelser/
følelser/vurderinger i løbet af perioden.

Inden dette forløb, var jeg ramt af sygdom 
i ca. to år, hvor jeg fl ere gange forsøgte at 
komme i gang med at træne igen. Lige som 
jeg var ved at komme mig, blev jeg syg igen 
og igen med hjerteproblemer, lungebetæn-
delse, 2 x diskus-prolaps, osv.

Jeg blev så træt af det hele, at jeg begyn-
dte at drikke. Jeg drak hver dag, tog på i 
vægt, blev stadig mere trist over livet, kunne 
ikke tage mig sammen til noget og forsøgte 
selvmord. 

Jeg har tidligere forsøgt selvmord og været 
selvskadende. Jeg har borderline, haft an-
oreksi og depressioner. Jeg blev førtidspen-
sionist i 1994 og har haft mange indlæg-
gelsesforløb.

Jeg kommer fast i Sundhedsklinikken hver 2. 
uge og får doseret medicin. Ellers er jeg ikke 
i kontakt med kommunen. 

Jeg har faste samtaler med min psykiater 
hver måned.

Jeg kommer fast i Sundhedsklinikken hver 
2. uge og får doseret medicin. Ellers er jeg 
ikke i kontakt med kommunen. Jeg har faste 
samtaler med min psykiater hver måned.

Da den studerende første gang kontakter 
mig, er jeg på vej til at få en depression. Jeg 
har smerter pga. diskusprolaps, er gået helt 
i stå, er begyndt at drikke dagligt, har mistet 
troen på livet og kan ikke se meningen med 
noget.  

Jeg har taget på i vægt pga. mere alkohol 
og medicin og ingen motion. Da jeg har haft 
anoreksi fl ere gange, har vægten stor betyd-
ning for mig. Jeg var derfor meget frustreret 
over vægtøgning, men var ikke i stand til 
selv at gøre noget.

Den studerende, kommer hjem til mig den 
første gang, hvor jeg er påvirket af alkohol. 
Vi får en god lang snak og han får mig med 
ud at gå en lille tur. 

Han forklarer mig, ligesom han gjorde i 
telefonen, hvorfor han kommer. Han viser 
mig efterfølgende registrerings-skema og 
hvordan jeg skal bruge mit Garmin-ur. Jeg 
brugte det før, men havde fuldstændig glemt 
hvordan det virker.

Det første møde med den studerende, er 
meget positivt for mig. Han tog udgang-
spunkt i, hvor jeg var, startede stille og roligt, 
var lyttende og forstående. 

Den studerende får mig i gang igen efter 
sygdom. Det første besøg forandrede noget 
hos mig. Han kom lige på det rigtige tid-
spunkt, hvor jeg var helt ude i tovene. Tror 
han reddede mig fra en depression. 

Selvom jeg i starten af forløbet, var begyndt 
at gå ture hver dag, drak jeg stadig meget 
om aftenen og sov dårligt om natten. Jeg 
blev syg af alkohol, fi k en forgiftning og lod 
mig indlægge på Psyk. til afrusning. Jeg var 
nu motiveret for, at der skulle ske en foran-
dring og at jeg havde brug for hjælp til at 
komme ud af misbruget. 

Under afrusningen sagde psykiateren til mig, 
at når min trang til alkohol kommer, var det 
vigtigt at komme ud og gå. Gerne i et højt 
tempo således, at jeg presser mig selv fysisk, 
da det kan dæmpe den uro og angst jeg får i 
kroppen.

Jeg blev udskrevet med antabus.
Jeg var rigtig glad for at den studerende kom 
igen efter min indlæggelse, så jeg fi k støtte 
til at fastholde gåturene. 

Vi startede med at gå nogle små ture 1-2 
gange om ugen. Den studerende ringede 
også til mig nogle af de andre dage, for at 
høre, om jeg havde været ude at gå og hvor 
langt. Han viste interesse for min træning og 
forholdte sig til den. Gåturene blev længere 
og længere.

Jeg var ude at gå ture hver dag. Jeg syntes 
det var fedt og motiverende, at bruge mit 
Garmin- ur igen, og samtidig skrive antal 
skridt, distance og søvn ned i skema. 

Skemaet motiverede mig til at holde fast, 
også fordi jeg vidste at den studerende ville 
følge op på det. Det er vigtigt at man har en 
at vise det til.

Forløbet med den studerende var på 5 uger. 
Jeg syntes det var for kort tid, også fordi jeg 
var indlagt noget af tiden. Det var derfor 
godt at der kom en anden studerende og tog 
over. Det havde stor betydning at der var en 
fast støtte. 

Nu hvor der ikke længere kommer studeren-
de, viser jeg skema til min bostøtte og til min 
mor. Det er ikke det samme, men bedre end 
ingenting. Nu er det dem, der støtter mig.

Efter afrusning fi k jeg lyst til at starte igen 
i det fi tnesscenter, hvor jeg tidligere kom. 
Den studerende engagerede sig også i det og 
hjalp mig med øvelser for min ryg.
Jeg gik stadig længere for hver dag og skriv-
er dagligt i skema.

Jeg går nu ofte 10 km dagligt og gerne om 
morgenen. Jeg står tidligt op for at gå, da jeg 
får ro og velvære i min krop. Gåturene giver 
mig appetit og jeg får god energi til at lave 
andre ting i løbet af dagen.

Jeg oplever en mere stabil søvn end før, da 
jeg nemmere kan falde i søvn om aftenen og 
sover bedre, fordi jeg ikke har drukket.
Jeg har tabt mig ved at gå, træning i fi tness-
center, med kostomlæg-ning og ingen al-
kohol. Vægten er bedre nu og det motiverer 
mig til at holde mig væk fra alkohol.

Jeg vil fortsætte med at bruge mit Garmin-ur 
og skrive i det skema jeg fi k af den studer-
ende. Det motiverer mig, med den form for 
struktur, også fordi jeg har nogen at vise det 
til.

Jeg har undervejs i forløbet, også haft over-
skud til at genoptage kontakten til kirken, 
hvor jeg tidligere er kommet. Jeg er startet i 
en netværksgruppe, hvor jeg har nogle gode 
relationer, også fra før. 

Mit liv har ændret sig: Jeg er helt stoppet 
med alkohol, men ved også at jeg nemt kan 
falde i igen. Jeg får meget motion hver dag, 
jeg elsker mine gåture om morgenen i sko-
ven, det er terapi for mig. 

Motion har afl øst alkohol, da jeg oplever det 
giver mig den samme effekt. Det kan erstatte 
min trang til alkohol, da det dæmper min uro 
og angst i kroppen. 

Jeg oplever fysisk træthed og sover meget 
bedre. Jeg har heldigvis en stor viljestyrke 
til at holde ved, nu hvor jeg er kommet så 
langt.



BORGERREJSE 
– HVOR EN SUNDHEDS-APP BRUGES I FORBINDELSE MED EN SUNDHEDSFREMMENDE INDSATS
Borgeren støttes i at genoptage daglig fysisk aktivitet ved hjælp af sundheds-app på mobiltelefonen, registreringsskema og vejledning fra fysioterapeutstuderende på 4. semester.

LÆSEVEJLEDNING: Borgerrejsen læses fra venstre mod højre, hvor de gule felter kronologisk beskriver forløbet med 
teknologi som sundhedsfremmer. Tekst i de grønne og de røde felter beskriver hhv. positive og negative oplevelser/
følelser/vurderinger i løbet af perioden.

Jeg var nok lidt i tvivl om hvad det hele gik ud på og ville 
gerne have haft, at fysioterapeuten der ringede til mig, 
kom herud og forklarede mig mere om forløbet. Jeg vidste 
ikke helt, hvad jeg sagde ja til.

Jeg kommer ind imellem i Sundhedsklinikken, hvor syge-
plejersken doserer min medicin. Jeg lider af skizofreni og 
har derfor brug for hjælp til min medicin. Sygeplejersken 
som kender mig, ved at jeg ikke kommer ret meget ud. 
Det har vi før snakket om.

Jeg har ikke kunnet tage mig sammen til at komme ud 
og gå, selvom jeg gerne vil tabe mig og godt kan li` at gå 
ude og tage billeder. Sygeplejersken fortæller mig lidt om 
”projektet” og spørger om det kunne være noget for mig? 
Jeg siger ok og bliver senere ringet op af en fysiotera-
peut, der fortæller mig lidt om det hele og at jeg snart vil 
blive kontaktet af en fysioterapeutstuderende.

Jeg syntes umiddelbart at det lød godt og at jeg nok 
kunne have gavn af, at der kom en og hjalp mig lidt i 
gang igen. Jeg vil egentlig gerne ud og gå, og meget 
gerne tage billeder, men har ikke kunnet tage mig sam-
men, også fordi jeg er bange for at få mere ondt i mit 
knæ, som jeg er kommet til skade med for 3 mdr. siden.

Den første gang den studerende (N) kommer og besøger 
mig, går vi kun en lille tur. han viser mig et skema, som 
jeg skal udfylde og vil gerne lave en test. Det kunne jeg 
ikke være med til, fordi jeg har ondt i knæet. 

Han viser og forklarer mig også hvordan sundhedsapp’en 
virker på min IPhone. Jeg havde ikke set den før og 
kendte den derfor ikke.   

Jeg syntes det var dejligt at få besøg af den hjælpsomme 
og søde unge mand. Han var meget tålmodig, havde god 
tid og var god til at forklare. Jeg forstod derfor hurtigt at 
bruge appen på min telefon.

I starten gik vi for lange ture og jeg fi k ondt i knæet. Jeg 
måtte tage en taxa hjem fra Vesterbro Torv. Dagen efter 
kunne jeg ikke gå ud. N kunne ikke vide, hvor langt jeg 
kunne gå. Det vidste jeg heller ikke selv.

Vi aftaler at N kommer fast 1 gang om ugen og 2 gange 
når det er muligt. Vi går nogle forskellige ture, nogle 
længere end andre. Jeg noterer på skemaet, hvor langt 
jeg går hver dag. Nogle dage går jeg ikke så meget, fordi 
jeg har ondt i knæet.

N syntes jeg skal kontakte min læge pga. smerterne i 
knæet og få det undersøgt. Jeg ringer derfor til lægen og 
får en tid. Han henviser mig til røntgen og til en ortopæd-
kirurg.

Efterhånden, som jeg skriver mine skridt på skemaet, 
fi nder jeg ud af hvor meget jeg akkurat kan holde til at 
gå, inden det begynder at gøre ondt i mit knæ. Går jeg 
5-6000 skridt får jeg ondt. Hvis jeg kun går 2-3000 
skridt, får jeg ikke ondt. 

Det har derfor været godt for mig at skrive i skemaet, så 
jeg nu ved hvor meget jeg kan holde til. Før ville jeg bare 
lade være med at gå ud, da jeg var bange for at få mere 
ondt.

Jeg er glad for at N fi k mig til at ringe til lægen og i næste 
uge skal jeg til røntgen. Jeg håber de kan fi nde ud af, 
hvad der er i vejen. 

Måske er app’en kun sjov at bruge her i starten. Jeg ved 
ikke om jeg stadig bruger den om et år. Synes det er 
ærgerligt, at der ikke længere skal komme en sød, ung 
studerende og gå en tur med mig.

Efter at N er stoppet, bruger jeg stadig appen. Jeg husker 
nu altid at tage min telefon med, når jeg går ud, fordi jeg 
skal se hvor langt jeg går.

Det har været godt, at der kom en ung studerende, ellers 
ville jeg ikke være kommet i gang igen. Jeg har en ven-
inde, der også har meget svært ved at komme ud og hun 
spurgte om han ikke også ville hjælpe hende i gang. 

Jeg tror at mange gerne vil ud, men at de, som mig selv, 
ikke kommer afsted. Jeg syntes derfor det her er et godt 
koncept, som fl ere kunne have glæde af.
Jeg har fået mere energi, fordi energi avler energi.

Skemaet har hjulpet mig til at kende mine begræns-
ninger og jeg har lært at mærke mere efter mine knæs-
merter i forhold til hvor meget jeg kan.



BORGERREJSE 
– HVOR TABLET OG BLANDT ANDET APP’EN ”BRAIN+” BRUGES I KOGNITIV TRÆNING
En gruppe ældre borgere træner deres kognitive funktioner ved hjælp af en tablet, app’en ”Brain+” og andre udvalgte app’s, med vejledning fra ergoterapeutstuderende på 5. semester.

LÆSEVEJLEDNING: Borgerrejsen læses fra venstre mod højre, hvor de gule felter kronologisk beskriver Train your 
brain forløbet. Tekst i de grønne og de røde felter beskriver hhv. positive og negative oplevelser/følelser/vurderinger 
i løbet af perioden.

Min datter havde igennem længere tid, snakket med mig om, at jeg har svært 
ved at huske. Hun hjalp mig med at kontakte lægen og jeg blev undersøgt. De 
fortalte mig, at jeg har begyndende demens. 

Jeg er jo også 92 år, men har på mange måder et godt liv. Min datter hjalp mig 
med at  kontakte lokalcenteret for at høre, om jeg kunne træne min hukom-
melse. 

Jeg blev kontaktet af en ergoterapeut og startede i gruppen, om tirsdagen på 
Fuglebakken. 

Jeg er glad for at komme på Fuglebakken, da jeg ikke ellers kommer ud. Det er 
hyggeligt at komme i en gruppe og mødes med andre, og så er de studerende 
rigtig søde at være sammen med.

Den første gang jeg kom i gruppen på Fuglebakken, fi k jeg udleveret sådan en 
her (borgeren peger på tabletten). Sådan en havde jeg ikke set før, den var helt 
ny for mig. De andre i gruppen havde fået en og kendte den godt.

De studerende forklarede og viste mig hvordan man bruger sådan en. Det var 
svært at forstå i starten. 

Jeg var spændt på hvad det var for noget og nysgerrig. Man skal jo lære så 
længe man lever. 

Jeg syntes det var svært at lære, men jeg oplevede at de studerende, virkelig var 
der for at hjælpe os. De var tålmodige, blev siddende ved siden af mig og havde 
god tid til at forklare og vise. 

De var gode til at lære fra sig og de tog det ikke som en selvfølge, at vi kunne 
det. Det var jeg meget glad for.

Jeg ville nok have fået mere ud af det i starten og haft nemmere ved at lære det, 
hvis de studerende havde været mere hjemme hos mig. Så kunne vi sidde kon-
centreret, uden at blive forstyrret.

De er så gode til at forklare og vise mig hvordan jeg skal gøre.

Det har været svært at lære at bruge en tablet.

Den kan jo meget mere end jeg forstår.

Der kommer mange reklamer ved et af spillene (gratis spil der også er afprøvet i 
den kognitive gruppe) og det forvirrer mig. 

Det andet spil (borger peger på Brain+), syntes jeg er svært og fjollet. Det med 
bolden giver ikke nogen mening og det fanger mig slet ikke. Måske holdes hjer-
nen i gang, men jeg syntes ikke jeg kan bruge det til noget. De studerende har 
forsøgt at forklare mig hvad meningen er med spillet, men det giver ikke mening 
for mig. Jeg bruger det derfor ikke så meget, som de andre to. Det med hoved-
stæder og 5 fejl, genopfrisker mere min hukommelse.

Vi arbejder med spillene hver tirsdag, når vi kommer i gruppen og har drukket 
vores kaffe. Så sidder de studerende ved siden af os og hjælper os hver især. Vi 
er fem i gruppen og der er to studerende.

Vi lærte tre forskellige spil at kende.

Et om hovedstæder og et spil hvor vi skal fi nde 5 fejl, og det sidste spil (Brain+), 
er mere svært at forklare og bruge.

Jeg fi k udleveret en pen til skærmen og så blev den nemmere at bruge.

Det fanger mig virkelig meget at arbejde med sådan en (tablet). Jeg øver mig 
hver dag, ca. en halv time. Det gør jeg for at holde det ved lige, ellers glemmer 
jeg hvordan man gør. Jeg vil meget gerne beholde den (tabletten), da jeg syntes 
det holder mit hoved i gang. Måske jeg skulle ønske mig en i julegave. 

Jeg oplever, at jeg hele tiden bliver bedre til at spille.  

De to af spillene, dem med hovedstæder og fi nd 5 fejl, er sjove. De er mere som 
opgaver, der skal løses og noget jeg synes, at jeg kan bruge til noget. Jeg får 
noget genopfrisket og jeg kan sidde sammen med min datter og lave dem.



STUDENTERREJSE 
– HVOR TABLET OG APPS BRUGES I DET KOGNITIVE TRÆNINGSFORLØB ”TRAIN YOUR BRAIN”
Ergoterapeutstuderende på 5. semester vejleder en gruppe ældre borgere træner deres kognitive funktioner ved hjælp af en tablet, app’en ”Brain+” og andre udvalgte apps.

LÆSEVEJLEDNING: Studenterrejsen læses fra venstre mod højre, hvor de gule felter kronologisk beskriver Train your brain 
forløbet. Tekst i de grønne og de røde felter beskriver hhv. positive og negative oplevelser/følelser/vurderinger i løbet af perioden.

Ugen, hvor vi startede i prak-
tik, mødte vi for første gang 
borgerne, der deltager i den 
kognitive gruppe på Fugle-
bakken.
Vi blev introduceret til prøve-
handlingen i den første uge, 
læser beskri-velsen og for-
bereder os.

Jeg syntes det lød som en 
rigtig spændende opgave. 
Jeg har gene-relt en stor 
interesse for teknologi i re-
lation til træning og rehabi-
litering. I mit sidste praktik-
forløb var jeg i praktik hos 
”Teknologi i Praksis”, en god 
praktik, men hvor jeg sad 
meget på kontor. 

Jeg fi k ikke afprøvet teknolo-
gien sammen med borgerne, 
hvilket nu kunne blive en 
mulighed på grund af prøve-
handlingen.

Vi startede med at screene 
borgerne i den kognitive 
gruppe med MOCA-testen, 
så vi fi k en form for base-
line og dermed et nuanceret 
billede af deres kognitive 
udfordringer.
Derudover udfyldte borgerne 
et selvvurderingsskema 
(MIC-SR). 

Der var ved opstart tekniske 
udfordringer med de tablets 
vi fi k udleveret. Jeg brugte 
meget tid på at få dem til 
at fungere. Borgene fi k dem 
udleveret til de små spil, men 
da Brain+ skulle installeres 
på deres tablets, funge-rede 
det ikke. 

Vi skulle derfor have fundet 
andre tablets, der havde den 
rette kapa-citet. Så vi måtte 
starte forfra.

Borgerne fi k udleveret tablets 
og vi, jeg og min medstuder-
ende, introducerede til dem.
Vi fandt nogle små spil, 
som de kunne øve sig på og 
derved blive mere fortrolige 
med deres tablet.
Vi deltog i en video-konfer-
ence med fi rmaet og blev in-
troduceret til Brain+. Herefter 
brugte jeg en lille uge - en 
del timer af min fritid - på at 
arbejde med app’en og blive 
fortrolig med den, inden jeg 
skulle introducere borgerne 
til den i den følgende uge.

Der var rigtig god læring i 
at være med i startfasen af 
prøvehandlingen

Vi brugte lang tid på at in-
troducere borgerne til appen, 
de havde brug for en del 
supervision. Vi skulle i højere 
grad have prioriteret at tage 
hjem til borgerne i forhold til 
hjemme-træningen. 
Det ville have været bedre i 
forhold til fordybelse og ro. 
Vi havde mange andre op-
gaver, så det var svært at 
prioritere tiden til det.

Vi introducerede app’en til 
borgerne i den kognitive 
gruppe. Vi var bevidste om at 
give borgerne en god forklar-
ing på, hvad Brain+ app’en 
kan og hvad de kunne få ud 
af at arbejde med den. 
Det tog tid, da det var nyt for 
dem at anvende den form 
for teknologi. Introduktionen 
tog fl ere uger, men borgerne 
kom efterhånden godt i gang 
og forstod at bruge app’en.

De nye tablets fungerede 
godt og borgerne blev for-
trolige med dem i løbet af 
nogle uger. Borgerne syn-
tes det lød spændende med 
Brain+ app’en. Jeg opleve-
de at de var nysgerrige og 
havde en positiv indstilling. 
Det gav også mening for dem 
at træne hjemme, de som 
kunne selv.
App’en var lige til at bruge 
for nogle, men andre havde 
brug for mere hjælp.

Oplevelsen med Brain+ er, 
at spillene er meget ensfor-
mige i designet, med bolden 
i tunnelen. Borgerne skal 
lave forskellige ting med 
bolden, men har svært ved 
at fi nde ud af, hvad de skal 
med bolden i de forskellige 
spil. Instruktion er tilgænge-
lig i app’en, altså hvad man 
skal gøre i de forskellige spil, 
men den funktion er svær for 
borgerne at fi nde. 
Funktionelt er det svært at 
styre den gennem-gående 
bold, der er i spillet. Det er 
svært for borgerne rent mo-
torisk.

Brain+ er brugervenlig, da 
der ikke er så mange valg-
muligheder. Borgerne skal 
blot trykke på start. Det er 
godt til vores mål-gruppe. 
Spillene struk-tureres eft-
er hvad man er god eller 
dårlig til, så man træner det 
rigtige. Der er generelt god 
information i app’en, da den 
forklarer borgerne hvad de 
træner, i de forskellige spil. 
Som terapeut kan jeg også se 
det, eksempelvis i forhold til 
opmærk-somhed og koncen-
tration, hukommelse osv.
App’en har forskellige ele-
menter, den kan træne og 
kan justeres på sværheds-
grader, så den tilpasses den 
enkelte. Forud for hvert spil, 
er der mulighed for en in-
struktion.

Overordnet ville jeg struktur-
ere det på samme måde, dog 
med øget fokus på opfølgen-
de hjemmetræning i starten. 
Derudover ville jeg lave 
et reminder-system til 
borgerne, der hjælper til 
struktur i hverdagen i for-
hold til at få lavet sin daglige 
hjemme-træning, eksempel-
vis med ugeskema og faste 
besøg/telefonopkald fra tera-
peut.
Jeg har fået en øget bevidst-
hed om, at teknologien ikke 
kan stå alene i forhold til 
den kognitive træning, men 
der er helt klart potentiale 
i Brain+ i forhold til vores 
målgruppe.

Det har været spændende 
og lærerigt at være med i 
prøve-handlingen. Jeg er 
blevet mere bevidst om at 
skabe optimale rammer for 
borgere, når der skal tillæres 
nyt, at der er ro, mulighed for 
fordybelse, 1 til 1 relationen 
og brug af hjælpemidler. Her 
skulle jeg tænke ud af bok-
sen i forhold til at tilpasse 
nødvendige hjælpemidler 
for at borgerne kunne an-
vende tabletten og app’en. 
F.eks. fi nde anvendelig 
skærm-holder, underlag og 
pen.

Vedrørende videre-udvikling 
af app’en:
Som terapeut kunne jeg 
ønske mere feedback/ tyde-
lighed i forhold til borgeres 
baseline og den kognitive 
udvikling der sker over tid.
Det kunne derfor være et 
ønske, at der fulgte en val-
ideret test med til app’en, i 
forhold til at kende baseline 
ved opstart og til evaluering 
af forløb ved afslutning.
Til vores målgruppe kunne 
man ønske sig, at der au-
tomatisk poppede en in-
struktion op på skærmen, før 
spillene gik i gang. Så kunne 
borgerne selv vælge den til 
eller fra. Alternativt skulle in-
struktionerne være mere in-
tuitive, så det blev nemmere 
for borgerne at fi nde dem. 
På nuværende tidspunkt er 
de svære at fi nde for vores 
borgere.
App’en kunne med fordel ud-
vikles, så   spillene var mere 
hverdagsrelaterede og mere 
alsidige, så man kan træne 
den samme kognitive funk-
tion på forskellige måder.
I hukommelsesspillet i 
app’en, er der en tekst som 
borgeren skal læse og forstå. 
Min erfaring er, at det er 
svært for borgere at det blot 
er visuelt. Vi lærer forskel-
ligt med vores sanser og 
det kunne være en fordel at 
app’en ”læste teksten højt”, 
så det også blev auditivt. Jeg 
erfarede med min borger, 
at hendes opmærksomhed 
og hukommelse blev skær-
pet betydeligt og at hun 
præsterede bedre, da jeg 
læste teksten højt.
Jeg ville også gøre spillet 
mere bruger-venligt ved at 
skærm-billedet kunne drejes 
med skærmen og at bolden 
ikke var så svær at styre.



Efter at have været i praktik i nogle 
uger, introduceres vi til prøvehan-
dlingen og til hvad opgaven går ud 
på. Vi får til opgave at udarbejde 
et skema, som borgerne skal regis-
trere sine data i de følgende uger, 
under prøvehandlingen. Vi får lev-
eret forskellige oplysnin-ger på de 
borgere, som vi skal tage kontakt til. 
Borgerne er en anden kategori, end 
dem vi sædvanligvis arbejder med.

Efter at have hørt om prøvehandlin-
gen tænkte jeg, at det var et godt 
tiltag i forhold til at arbejde sund-
hedsfremmende, og jeg synes det 
lød som en spændende opgave.
Vi fi k vejledning og fi k sat en 
ramme for prøvehandlingen i 
forhold til hvad vi skulle med 
borgerne. Det var fedt at have fri-
heden til selv at bestemme hvordan 
rammen skulle udfyldes. 

Borgerne var blevet kontaktet, først 
af sygeplejersken i Sundheds-klin-
ikken og senere af projektmedarbe-
jder. Det var lidt specielt at skulle 
tage kontakt til borgeren, men også 
en udfordring, da de ikke helt havde 
forstået, hvad projektet gik ud på. 
Jeg måtte derfor prøve at forklare 
det i telefonen, det var lidt svært.

Jeg skulle selv tage kontakt til mine 
borgere, ringe til dem og lave aftale 
om besøg.

Borgerne tog godt imod og virkede 
til at være motiverede for at deltage, 
da de havde fundet ud af hvad det 
hele gik ud på, at de dagligt skulle 
registrere antal skridt og distance 
på et skema, oplevelsen af deres 
nattesøvn, smerter og andre ting 
der kunne have betydning for dem i 
hverdagen.

Det var en udfordring at udføre 10 
m gangtest. Jeg havde ikke for-
beredt mig godt nok på det. Jeg 
skulle fra starten have været mere 
tydelig og struktureret, så borgerne 
forstod hvad de skulle.

Ved første besøg hos borgerne 
informerede jeg om strukturen i 
forløbet: 1-2 besøg og telefonisk 
kontakt på andre dage. Jeg fi k op-
taget anamnese, fi k introduceret 
til registreringsskema, selvvurder-
ingsskema og lavet de fysiske test 
der var mulige.
Begge mine borgere havde deres 
eget udstyr, den ene et Garmin-ur 
og den anden en IPhone med sund-
heds-app.

Det virkede til at være ok for 
borgerne, at udfylde skemaer og 
gennemgå test.
Jeg fandt ud af, hvor vigtigt det er, 
at man har en tydelig struktur og at 
man som professionel viser viljen 
til at opbygge en god relation til 
borgeren.

Det var svært at komme ud til den 
ene borger, da hun virkede meget 
indelukket og stille. Jeg fi k efter-
hånden brudt isen med snak.

Vi var ude at gå, hvor jeg kunne 
se, at borgeren forstod at bruge sit 
udstyr. Efterhånden fi k jeg skabt en 
bedre relation til borgerne og blev 
derved klogere på deres ressourcer 
og hvad der motiverede dem. 

Jeg var heldig at komme ud til en 
meget positiv borger på mit første 
besøg. Hun var i 40`erne, motiveret 
og taknemmelig for at kunne delt-
age i forløbet. Hun fortalte, at hun 
havde ligget på sofaen i ca. 2 år, 
ville gerne være fysisk aktiv som 
hun tidligere havde været, men at 
hun ikke kunne tage sig sammen til 
det. Jeg tror at den personlige rela-
tion og at der var en ’der tog hende 
i hånden’, havde stor betydning for 
at hun fra den ene dag til den an-
den, påbegyndte daglig fysisk ak-
tivitet.  
Den anden borger havde været in-
aktiv dels pga. manglende motiva-
tion og initiativ, og dels pga. smert-
er i knæet.

Jeg synes det har været mere 
krævende at være på, 1 til 1, i op til 
en time ad gangen, f.eks. i forhold 
til træning i grupper. 

Mit fokus var ved afslutning af 
forløbet at hjælpe borgerne til at 
fastholde den daglige fysiske aktivi-
tet og snakkede derfor med dem om 
det.

Jeg forsøgte at kombinere borgernes 
interesser med den fysiske aktivi-
tet og forsøgte at spore mig ind på 
forskelligt.
Den ene borger var optaget af at 
tage billeder, og jeg opfordrede 
hende til at tage kamera med i Bot-
anisk Have, hvor vi gik.
Borgerne fortalte mig, at de opleve-
de at den fysiske aktivitet påvirkede 
deres sind positivt og at registre-
ringsskemaet hjalp dem til at få nye 
rutiner.
Skemaet kan bruges til at visual-
isere for borgerne, at det går den 
rigtige vej. 
Skridttæller og registrerings- ske-
ma hjalp den ene borger, så hun 
bedre kunne dosere sin træning i 
forhold til knæsmerter. F.eks. fi k hun 
mange smerter ved 5-6000 skridt, 
men kunne gå 2-3000 med færre 
smerter. Derved blev det visuelt for 
hende, hvor meget/lidt hun kunne 
for at undgå smerter. Alter-nativet 
var inaktivitet, som hidtil, pga. fry-
gten for smerter, men skemaet hjalp 
hende til at strukturere det.

Det kunne have været en fordel for 
os som studerende, at der havde 
været en større tydelighed omkring 
de fysiske test og hvad vi skulle. At 
vi havde haft tid til at læse testman-
ualen til 10 m gangtest, gennemgå 
den og havde fået sparring på det 
inden mødet med borger.
Det blev for ustruktureret. 

Den personlige relation - 1 til 1 - 
har uden tvivl, haft en positiv be-
tydning for forløbet. At vi kommer 
ud til dem og at det er den samme, 
der kommer.
Pga. borgernes problem-stillinger/
psykiatriske diagnoser, har jeg 
tænkt mere over hvad jeg sagde 
og hvordan. Jeg har været mere 
opmærksom på at lytte. Borgerne 
åbnede sig mere op i forhold til 
problemer og udfordringer, jo fl ere 
gange man så dem.

 Det har været en spændende og 
udfordrende opgave, at deltage 
i som studerende. Det er en god 
metode til at arbejde med tidlig op-
sporing og sundhedsfremme.
Borgerne responderede positivt, 
blev motiverede og deltog aktivt i 
forløbet. 
De var motiverede for at anvende 
deres udstyr og at registrere deres 
daglige skridt i skemaerne. 
Det er en god måde at arbejde på 
for os som studerende, en ander-
ledes og spændende målgruppe, 
som giver os god træning i at op-
bygge relationer, optage anamnese, 
udføre test osv.  Opgaven er mindre 
tidskrævende og derved ikke så 
kompliceret som andre opgaver.

STUDENTERREJSE 
– HVOR TEKNOLOGI BRUGES I FORBINDELSE MED EN SUNDHEDSFREMMENDE INDSATS
Fysioterapeutstuderende på 4. semester vejleder/støtter borgere i at genoptage daglig fysisk aktivitet med understøttelse fra aktivitetstracker eller sundhedsapp og registreringsskema.

LÆSEVEJLEDNING: Studenterrejsen læses fra venstre mod højre, hvor de gule felter kronologisk beskriver forløbet med teknologi som 
sundhedsfremmer. Tekst i de grønne og de røde felter beskriver hhv. positive og negative oplevelser/følelser/vurderinger i løbet af perioden.



REJSE for PROJEKTKOORDINATOR 

PRØVEHANDLING OM VELFÆRDSTEKNOLOGISK VURDERING (VTV) - efteråret 2018 

 Det kikser ofte omkring 
tryksårsteknologier i praksis 
– men hvad går galt? 

 Det var med at holde tungen 
lige i munden, for at 
koordinere de forskellige 
spor. Det var op ad bakke at 
samarbejde med ledelsen af 
hjemmeplejen omkring at 
stille medarbejder-
ressourcer til rådighed. 

Man ønskede ikke at de 
ansatte skulle have den 
nødvendige ½ times 
undervisning. Derfor blev 
samarbejdet med 
hjemmeplejen opgivet – og i 
stedet fandt jeg en borger 
med en BPA-ordning, som 
hører hjemme i MSB.  

Den oprindelige idé var at 
lave tværprofessionelle 
makkerpar, men det var ikke 
muligt pga. de studerendes 
tidsrammer for opgaven var 
forskellige. Ergo stud. kunne 
bruge op til 75% af deres tid, 
sygeplejestud. op til 25%. 

Det startede på 
workshoppen mellem 
undervisere fra VIA og 
kliniske vejledere fra MSO – 
et makkerpar foreslog en 
prøvehandling for 
sygeplejestud. med fokus på 
at forene teori og praksis 
gennem VTV. 

Ideen blev videreudviklet af 
kliniske vejledere og 
uddannelseskonsulent fra 
MSO til at målrettes 6. sem. 
sygeplejestuderende i 
tilknytning til 2. dels 
forudsætningskrav. 

Så blevet ideen clearet med 
underviser fra VIA, som 
sagde OK. 
Opgaven skulle nu gøres 
helt specifik ved at beskrives 
i prøvehandlingsskabelon. 
Og der skal findes: 
- teknologi 
- vejledere og område 
- planlægges teoretisk og 
praktisk undervisning. 

Jeg tog kontakt til en 
medarbejder fra 
Frihedsteknologisk Afdeling i 
MSO for at få sparring ift. At 
finde et teknologiområde 
hvor det er relevant med 
VTV. 
Susanne foreslog tryksårs-
forebyggende teknologier. 

Jeg kontakter 
sårsygeplejerskerne og 
Hjælpemiddelcenteret for at 
høre om de har forslag til 
teknologier, der kan laves 
VTV på.  
Sårsygeplejersken foreslår 
ny teknologi, der ikke er 
indkøbsaftale på i MSO. 
Det er en højteknologisk 
madras med særlig funktion, 
som hun vurderer, har et 
potentiale. 

Jeg undersøgte muligheden 
for at låne sådan en madras 
på Hjælpemiddelcentret og 
hos producenten i en 
afgrænset periode til 
prøvehandlingen. 
Dvs. jeg kører egentlig flere 
spor her: 
1. afklarer lavpraktisk om 
anskaffelse af madrassen  
2. finde de rette borgere 
3. finde de rette vejledere, 
som har lyst 
4. undersøger om der kan 
kobles ergoterapeut stud. 
på for at kvalificere 
teknologien ud fra 
tværprofessionelt 
perspektiv. Det lykkedes, så 
der deltog også 6. sem. 
ergoterapeut stud. 
Og sporene skulle jo så 
koordineres på tværs. 
Af praktisk grunde blev selve 
prøvehandlingen ikke 
tværprofessionel. De 
ergoterapeut stud. Var på et 
plejehjem hvor der også 
blev stillet to madrasser til 
rådighed. 

Så startede de studerende i 
praktik og efter at have 
modtaget undervisning. 
De to ergoterapeut stud. var 
begejstrede for opgaven 
mens de tre sygeplejestud. 
havde modstand på 
opgaven. 
De sygeplejestuderende 
blev mere motiverede for 
opgaven som tiden gik, og 
endte ud med at synes, at 
det havde været lærerigt og 
takkede for at være med. De 
undskyldte at de havde 
været negative fra start, at 
det var et federe 
forudsætningskrav end de 
andre skulle lave. 
De ergoterapeut stud. havde 
hele tiden hænderne over 
hovedet og syntes de var 
mega fedt. 

 Forløbet blev afsluttet med 
en fremlæggelse fra både 
sygepleje- og 
ergoterapeutstuderende i to 
timer. Der kom 30-40 
mennesker og hørte 
fremlæggelsen og det var en 
positiv oplevelse – også for 
de studerende. 

 De ergoterapeut stud. blev 
særligt udvalgt. Skolen fandt 
to studerende, der kunne 
tænke sig at arbejde med 
velfærdsteknologi og som 
var særligt dedikerede. Der 
blev derfor fundet 2 
studerende med særlig 
interesse for VT, hvilket der 
også kom til udtryk under 
hele forløbet og ved 
fremlæggelsen. Motivation 
er bare et godt 
udgangspunkt. 

De studerende fik 
ekstraordinært lov til at 
deltage i undervisning på 
Hjælpemiddelcenteret. De 
fik ekstra undervisning fra 
VIA i VTV-modellen og de fik 
specifik undervisning i den 
valgte teknologi, hvor der 
kom en konsulent fra 
København udelukkende for 
det. Al den undervisning 
skete før deres praktikstart. 

Leverandøren var meget 
positiv og samarbejdsvillig 
fra start. Tilbød 
undervisning, stillede 
produkter til rådighed og 
masser af konsulentbistand 
24/7 og meget ud fra 
borgerens perspektiv. De 
tilrettede hyppigt 
madrassen så den passede 
til borgeren. 

Det var godt at der var 
samarbejde med et fast 
hjælperteam omkring 
borgeren – både omkring 
intro til teknologien og 
vidensdeling, da de kun var 
fire personer. 

Det var heldigt at de to 
uddannelser kan forenes i 6. 
sem. praktik omkring 
udviklingsopgave, fordi 
studerende på begge 
uddannelser skal arbejde 
hermed ifølge deres 
læringsmål OG at de har 
praktikstart samme dag. Der 
er altså et godt match 
mellem de to uddannelser 
ift. timing og 
uddannelsesmål, der kan 
udnyttes. 

Det kom til udtryk under 
fremlæggelsen, at de to 
ergoterapeutstuderende var 
særligt dedikerede til 
velfærdsteknologi.  

 



REJSE for UNDERVISER på sygeplejeuddannelsen 

PRØVEHANDLING om VelfærdsTeknologiskVurdering (VTV) - efteråret 2018 

 

 Det er imidlertid en 
udfordring at sygepleje- og 
ergoterapeutstuderende har 
forskellige studieordninger, 
forskellige formål med 
praktikken og forskellige 
prøvekriterier. 

 

De ergoterapeut- og 
sygeplejestuderende skulle 
ikke løse samme opgave. 

Der var mange praktiske 
ting, som skulle passe 
sammen. Måske manglede 
der, at vi mødtes 
vedrørende 
teorivejledningen. 
Udfordring var, at jeg ikke 
havde studerende på 
Toftegården. 

 Præsentationen af de to 
ergoterapeutstuderende var 
ikke optimal. Fra 
underviserside burde vi 
have introduceret dem langt 
mere og have valideret 
deres arbejde før 
præsentationen. 

Der deltog en repræsentant 
fra firmaet. I forhold til 
denne repræsentant 
oplevede jeg, at vi burde 
have sikret validiteten af de 
studerendes fremlæggelser.  

 

Jeg blev interviewet om min 
undervisning og arbejde 
med velfærdsteknologi til 
afdækningsrapporten vedr. 
det velfærdsteknologiske 
område i VIA Sundhed og 
Sundhed & Omsorg. Dette 
interview affødte nogle 
ideer. Disse ideer blev der 
arbejdet videre med frem 
mod den afholdte workshop 
om velfærdsteknologi d. 
14.8. Her mødte jeg for 
første gang Pernille 
Christensen, fysioterapeut i 
Sundhed & Omsorg og 
tovholder for arbejdet med 
det velfærdsteknologiske 
samarbejde mellem VIA og 
Sundhed & Omsorg. Her 
blev ideen udviklet til at lave 
en prøvehandling med fokus 
på at forene teori og praksis 
gennem 
VelfærdsTeknologiskVurderi
ng (VTV). 

Pernille arbejdede videre 
med ideen, og fik samlet to 
kliniske vejledere (en 
sygeplejerske og en 
ergoterapeut) fra 
lokalområdet Toftegården i 
Sundhed & Omsorg. 
Vi fire ville udforme et 
forløb, som kunne opfylde 
de Kliniske 
Forudsætningskrav (KFK) for 
2. del af 6. semester for 3 
sygeplejestuderende og 2 
ergoterapeutstuderende.  

Jeg underviste de 5 
studerende, de to vejleder 
fra klinikken og en 
medarbejder fra 
Frihedsteknologi i Sundhed 
& Omsorg i 
velfærdsteknologimodellen 
(VTV). 

Jeg underviste således i den 
teoretiske del af vtv, og 
Pernille og en medarbejder 
fra Frihedsteknologi i den 
praktiske del. I den fase 
skrev vi sammen for at give 
de studerende support. 

På temadag med ledere d. 
28.11. på VIA præsenterede 
jeg vtv modellen i plenum. 
Senere var der 
gruppearbejde, hvor vi 
drøftede det fremadrettede 
arbejde. 

Den 18.12. præsenterede de 
5 studerende sammen deres 
arbejde.  

Jeg brød ind i 
præsentationen for at sikre 
kvaliteten.  

Læring:  
+Inddragelse af disse 
erfaringer, f.eks. gennem 
udarbejdelse af et 
organisatorisk format for 
tværfaglige forløb.  
+Hermed afklaring af hvem 
”ejer” projektet? Her er det 
både Pernille og jeg.  
+Evaluering af 
tværfagligheden fra 
undervisere, vejledere og 
studerende 
+Underviser med fra alle 
uddannelser der indgår i 
prøvehandling. 
+ Til fremtidige 
præsentationer skal vi sikre, 
at de studerendes 
fremlæggelser valideres i 
forhold til evt. 
tilstedeværelse af 
producenter/udbydere af 
velfærdsteknologi.  

Det var et rigtige godt 
møde, hvor der var 
forståelse for andres fag og 
med høj grad af respekt for 
hinandens arbejde.   

På 6. semester er de 
sygeplejestuderende på 2 
praktiksteder (og ikke på 
Toftegården), men de 
studerende gik på med krum 
hals. De ergo- og 
sygeplejestuderende 
arbejde sammen, og fik 
øjnene op for hinandens fag. 
  

Pernille skal have stor ros 
for sit arbejde som 
tovholder. Den 
ergoterapeutiske kliniske 
vejleder støttede godt. 
Jeg oplevede en god 
feedback på min 
undervisning – der var et 
fint ping pong mellem os. 

Jeg oplevede, at alle der 
deltog fra kommunen 
støttede meget op. 

Det var et meget givtigt 
gruppearbejde. Jeg blev 
inviteret til besøg på et 
plejehjem, hvilket giver mig 
gode kontakter. Ligeledes 
blev jeg inviteret af 
uddannelseslederen på 
Psykomotorik til at 
undervise på uddannelsen.   

Der var stor opbakning til 
denne præsentation, da ca. 
20 personer deltog, og her 
iblandt leder at 
Frihedsteknologi i Sundhed 
& Omsorg.  
Det var en god fremlæggelse 
af de sygeplejestuderende – 
de var gået teoretisk til 
værks. 

Det er vigtigt at sætte 
rammen for hele 
afholdelsen, så alle f.eks. er 
klar over hvem er hvem. 
Ligeledes behov for 
validering af fremlæggelsen. 
Næste gang skal der 
underviser med fra 
ergoterapeutuddannelsen.  
Der var en fin 
firmainddragelse. 

 

 



REJSE for KLINISK VEJLEDER for ergoterapeutstuderende.  

PRØVEHANDLING om VelfærdsTeknologiskVurdering (VTV) - efteråret 2018 

 

Ofte er det studerende med en 
bogstavforkortelse oveni som 
ADHD.  

Jeg tror det giver udfordringer i 
forhold til instruktioner, at 
starte op i hjemmeplejen med 
højteknologiske hjælpemidler, 
da der ikke er faglig sparring tæt 
på, som der vil være på et pleje-
hjem.  

De studerende var fysisk to for-
skellige steder, hvilket skabte 
en fysisk afstand og logistiske 
udfordringer. 

Det undrer mig, at det er pri-
vate handicaphjælpere, der skal 
instrueres af de to sygeplejestu-
derende i brugen af madrassen. 
Og hvordan bliver disse hjæl-
pere instrueret? Hvis de syge-
plejestuderende er irriteret på 
madrassen, vil borgeren sand-
synligvis også blive det. Det er 
en pædagogisk proces at instru-
ere i brugen af en sådan madras 
til en borger, og hvordan er de 
selv blevet instrueret?  

Hos denne anden borgere går 
alt muligt dog galt; en alarm går 
af af uforståelig grunde, funk-
tion til vending pustes fejlagtigt 
helt op, og det er vanskeligt at 
få viden om maksimale vægt.  
De to sygeplejestudende går 
ikke all in i dette arbejde, men 
havde travlt med eksamensop-
gave.  
Det var ærgerligt at de sygeple-
jestudende ikke nåede frem til 
at opleve, at madrassen er god. 

Det er en udfordring, at de stu-
derende ikke har sammen læ-
ringsmål og kerneydelse og ikke 
skal afslutte på sammen måde.   
Jeg oplever, at de sygeplejestu-
derende deltager i almindelig 
sygepleje og for dem fylde den 
højteknologiske madras måske 
20%. De ergoterapeutstude-
rende får at vide at de skal 
putte 100 % af deres energi ind i 
arbejdet med den højteknologi-
ske madras.   

Det var ærgerligt, at ergotera-
peutskolen ikke var med.  
 
Underviser fra sygeplejeskolen 
deltager, og spørger de stude-
rende ”hvilken teori vil I bruge 
til at undersøge denne ma-
dras?”.  
Det ville jeg ikke gøre der, og 
hvorfor gør hun det? De stude-
rende skal arbejde med imple-
mentering i praksis – ikke eksa-
men. Jeg tror, at vi er på forskel-
lige platforme.  

Læring: 
+ Det er godt at have den 
samme teknologi to/flere ste-
der, som i dette tilfælde med to 
højteknologiske madrasser, 
hvor det gik godt det ene sted 
og mindre godt det andet sted.  
+ Ergoterapeuter virker mere in-
teresserede i velfærdsteknologi, 
hvor sygeplejersker er mere in-
teresserede i at vejlede handi-
caphjælperne ift. den højtekno-
logiske madras, men har ikke fo-
kus på selv at deltage i imple-
mentering af teknologien.  
+ Spotmøderne var værdifulde 
og værd at holde fast i.  
+ På studiet efterlyser ergotera-
peut studerende mere ergo-
nomi (forflytninger), så derfor 
kan et forslag være at ergotera-
peutstuderende på studiet også 
lærer om forflytninger, vel-
færdsteknologi og hjælpemidler 
og håndteringen heraf.  
+ Et forslag kan være at sygeple-
jestuderende systematisk følger 
sygeplejersker på ergonomikur-
sus i kommunen i ”Sygepleje, 
ergonomi og sårpleje”. 
+ Mere fokus på vore egne ker-
neydelser i forhold til hjælpe-
midler og velfærdsteknologi. 
Mange af de unge kan se, at vel-
færdsteknologi hænger sam-
men med kompenserende for-
anstaltninger for et menings-
fuldt hverdagsliv.  
+ Vigtigt at de undervisere, der 
har studerende i prøvehandlin-
ger, også orienteres herom og 
inviteres til præsentation o.l., så 
de studerende oplever, at sko-
len også vægter emnet. 

Jeg blev kontaktet af studievej-
lederen på ergoterapeutuddan-
nelsen, da to studerende gerne 
ville arbejde med hjælpemidler. 
Jeg tænker det som en form for 
talentforløb.  
Herefter var jeg med til et dia-
logmøde om velfærdsteknologi-
modellen, og hvor jeg fik infor-
mation om, hvad eleverne 
havde fået at vide.  
 

Herefter holdt vi alle et indle-
dende møde, hvor jeg deltog 
sammen med den kliniske syge-
plejefaglige vejleder i Vest (ar-
bejder i hjemmeplejen), de to 
ergoterapeutstuderende på 6. 
sem., to sygeplejestuderende 
samt fysioterapeut Pernille Chri-
stensen, der står for at for at 
hjælpe med at lave prøvehand-
lingerne.  
 
På mødet skulle vi aftale hvilket 
hjælpemiddel, der skulle fokus 
på i forhold til sår og hud, og 
hvor borgerens funktionsevne 
og et højteknologisk hjælpemid-
del kom i spil. Det blev aftalt at 
have fokus på en madras.  

På næste møde, hvor den klini-
ske sygeplejefaglige vejleder 
ikke deltog, valgte vi madras; Vi 
havde 4 grundmadrasser fra 
indkøbsaftalen at vælge ud fra, 
og valgte en enkelt model, hvor 
ud fra der kan sættes kriterier 
op for hvilke behov denne ma-
dras kan dække. Desuden blev 
valgt en højteknologisk madras.  
 
På det 3. møde med de stude-
rende deltager sårkonsulenten 
fra Sundhed & Omsorg for at 
drøfte sårproblematikker og 
hjælpe med øvningen. Herefter 
holder jeg spotmøder med de 
studerende. Firmaet kommer 
ud og instruerer de studerende i 
brug af madrassen. De 2 ergote-
rapeutstuderende er på et ple-
jehjem og de 2 sygeplejestude-
rende er i hjemmeplejen, hos 
borgeren, som har denne høj-
teknologiske madras. 

De to sygeplejestuderende skal 
efterfølgende instruerer andre 
personalegrupper – og her pri-
vate handicaphjælpere – i bru-
gen af madrassen.  
De to sygeplejestuderende bli-
ver dog irriteret på denne ma-
dras, og konkluderer hurtigt, at 
madrassen er dårlig, f.eks. at 
motoren larmer, og ledningen 
er for kort.  
 
På fælles møder/spot møder 
prøver de to ergoterapeut stu-
derende og vi andre at komme 
med løsninger.  
Det ender med, at denne borger 
siger fra over for at bruge ma-
drassen.    

Samtidigt med dette forløb hos 
denne borger, får jeg nu kend-
skab til en anden borger i hjem-
meplejen, som kan få glæde af 
en højteknologisk madras. 
Denne borger flytter nu på ple-
jehjem, hvor vedkommende kan 
bruge madrassen.   
 
De to studerende har nu to bor-
gere med en højteknologisk ma-
dras fra samme firma.  
 
Hos disse ”nye” borger organi-
serer vi os nu med en tredelt 
vagt, hvor alle inddrages i alle 
funktioner, og der er overleve-
ring mellem vagterne. Det er 
muligt fordi borgerne er på et 
plejehjem med mange fastan-
satte (og ingen vikarer), der alle 
er inde i brugen af madrassen.  
 

De fire studerende skal ikke af-
slutte dette forløb på sammen 
måde; De to sygeplejestude-
rende skal til eksamen, hvilket 
de ergoterapeutstuderende ikke 
skal.  De sygeplejestuderende 
interviewer borgeren, der ikke 
ønskede at bruge den højtekno-
logiske madras. De ergotera-
peutstuderende skal skrive en 
synopsis om det, som de arbej-
dede med – en synopsis som på 
skolen bruges til en efterføl-
gende opgave. 
 
I hele forløbet er jeg telefonisk 
og per mail i kontakt med Per-
nille.  

Til de studerendes præsentatio-
ner havde jeg inviteret ergote-
rapeut fra hjemmeplejen, vejle-
der fra område Vest, repræsen-
tanter fra Teknologi og Praksis, 
DokkX og Frihedsteknologi i 
Sundhed & Omsorg.  
 
I alt var er 30 deltagere, men in-
gen undervisere fra ergotera-
peutuddannelsen.  

Det er dejligt med nogle motive-
rede studerende.  

 Drøftelse om sårproblematikker 
med sårkonsulenten fra Sund-
hed & Omsorg gav de stude-
rende nogle gode stunder. Lige-
ledes havde den kliniske under-
viser for ergoterapeutstude-
rende nedslag ift. omgivelsernes 
betydning, hvordan borgeren 
kan deltage, hvordan foretages 
vendinger og hvordan sikres 
vedholdende instruktioner af 
madrassen.  

Pernille er god til at lytte og 
høre, hvad der bøvler.  
 
På plejehjem har vi andre mulig-
heder.  

De to ergoterapeutstuderende 
går all in, og de oplever, hvor 
meget der kræves for at imple-
mentering af velfærdsteknologi 
lykkes. Kompleksiteten af imple-
mentering går op for de to ergo-
terapeut-studerende. 

Pernille er meget given for 
denne proces og finder at det 
skaber kvalitet for borgere og 
medarbejdere.  

Vi blev overvældede over denne 
interesse, det har vi ikke ople-
vet tidligere. Fantastisk. Og der 
blev stillet mange interesserede 
spørgsmål. Efterfølgende er en 
af mine studerende blevet invi-
teret til et personalemøde i fir-
maet for at holde et oplæg. Jeg 
vil gerne at forløbet gentages.  
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På mødet fandt vi ud af, at 
det ikke kunne være på den 
måde, at de studerende ar-
bejdede sammen i tværpro-
fessionelle grupper, fordi der 
var forskel på, hvor meget tid 
ergo- og sygeplejestude-
rende havde til opgaven.  
Den studerende, der ikke var 
med til mødet, havde ikke så 
meget motivation og ejer-
skab til opgaven. 
De studerende var lidt fru-
strerede over, at de ikke 
havde så meget tid til opga-
ven, selvom der blev lagt op 
til, at de lagde et stort ar-
bejde i den. 

Jeg tror, at jeg manglede en 
tydeligere rollefordeling mel-
lem os (Pernille, Lisbeth, Inge 
og mig). For retrospektivt 
kunne de studerende måske 
godt have sparret mere med 
Inge. Men det kunne vi må-
ske have fordelt tydeligere 
på forhånd. 

Jeg kunne godt have tænkt 
mig, at de 16 spørgsmål, der 
blev talt om i forbindelse 
med modellen, var blevet 
præsenteret samtidigt. 
Det var nogle Pernille senere 
fandt på nettet. 

Der, hvor jeg synes det var 
sværest, var at få det til at 
fungere med at forudsæt-
ningskravet også var en 
fremlæggelse andre kom og 
hørte på. 
Og i forhold til forudsæt-
ningskravet var de sygepleje-
studerende ikke helt klædt 
på til det – det skulle måske 
have været mere tydeligt for 
dem fra starten. 
 

Til fremlæggelsen synes jeg, 
at der manglede tydelighed 
fx med at vælge ordstyrer. 

  

Det startede med, at Pernille 
(projektkoordinatoren) holdt 
oplæg nede på DokkX om ge-
neration Z og velfærdstekno-
logi. 
Og så fordi det var mig, der 
skulle have 6. semesterstu-
derende, var det mig, der fik 
kontakt til Pernille. 
Jeg har tidligere været ansat 
på neurologisk afdeling, og 
derfor kender jeg til det med 
madrasser i forvejen. Desu-
den er jeg generelt optaget 
af koblingen mellem teori og 
praksis. 

Pernille var lidt i tvivl om an-
tallet af madrasser. 
Jeg havde oplevelsen af, at vi 
stod på én sten og lagde den 
næste, inden vi kunne gå det 
næste skridt. Så der var me-
get skriveri frem og tilbage 
om, hvad der skulle ske. Per-
nille fik fat i Inge (underviser 
på VIAs Sygeplejeuddan-
nelse), og så blev der sat et 
møde op mellem Lisbeth (kli-
nisk vejleder for ergotera-
peutstuderende), Inge, Per-
nille, mig og de studerende. 
Forud for det møde havde 
Pernille talt med de stude-
rende, om de ville være med. 

Til mødet fortalte Inge om 
VTV-modellen, som ikke var 
ny for de studerende – men 
den var ny for mig. Jeg tror 
heller ikke Lisbeth kendte 
den.  
Det er ikke en model, der er 
beskrevet så meget.  
På mødet var der kun to sy-
geplejestud. med, men jeg 
endte med at få tre. 

Så startede de studerende i 
praktik, og samme dag som 
de fik introduktion, var de 
også ude at få introduktion 
til madrassen af leverandø-
ren, som gennemgik den sla-
visk. Den introduktion var jeg 
også med til. 
Vi havde først valgt en bor-
ger, men det gik ikke pga. 
skiftende personaler ind over 
– det var i forhold til indstil-
ling af programmerne det 
ikke var sikkerhedsmæssigt i 
orden. Derfor blev det en 
borger, der er tetraplegiker, 
der har problemer med 
tryksår.  

Så havde Lisbeth og jeg aftalt 
tre møder mellem sygepleje- 
og ergoterapeut stud., hvor 
de kunne sparre med hinan-
den i forhold til de 16 spørgs-
mål og de data, der skulle 
indsamles, og de interviews 
de lavede med borgeren og 
de ansatte. 
 
Da der var tale om en borger 
med tryksår, blev sårsygeple-
jerske Jane også koblet på, så 
de studerende kunne sparre 
med hende. Senere undervi-
ste Jane også alle fem stude-
rende om tryksår. 

Jeg var væk for at skrive op-
gave, og mine studerende 
havde både almindelige bor-
gerbesøg og skulle lave inter-
view og samle data. Jeg talte 
med dem i telefonen én gang 
om ugen, og desuden havde 
de mulighed for at ringe ad 
hoc til mig eller Pernille. 
Men da jeg kom tilbage, var 
de studerende svært frustre-
rede. 

 Det har også været godt at 
arbejde med prøvehandlin-
gen – arbejdet med VTV-mo-
dellen gik som en rød tråd 
igennem de studerendes 
praktik, der jo sluttede med 
en fremlæggelse, hvor der 
var inviteret nogle der skulle 
høre resultatet. 

Læring: 
Det har været lærerigt for 
mig i forhold til at blive mere 
tydelig på, at jeg undervejs i 
processen havde brug for 
sparring. 
Prøvehandlingen med VTV-
modellen i forhold til afprøv-
ning af madrassen, har ligele-
des givet mig en læring i for-
hold til, hvor vigtigt det er at 
tilrettelægge sådan et forløb. 
En anden gang kunne det 
være godt at lave en fælles 
struktur og forventningsaf-
stemning i forhold til roller 
og ansvar.  
Det kunne have været godt 
at mødes - Inge Madsen, Per-
nille, Lisbeth og jeg - engang 
inden de studerende var 
med, netop for at forvent-
ningsafstemme og lave en 
fælles retning. 

Da Pernille og jeg mødtes for 
at finde ud af, hvem der 
skulle være med – kom jeg i 
tanke om, at det kunne være 
tværprofessionelt, for det er 
også et af læringsudbytterne. 
Vi havde tænkt, at det skulle 
være sygepleje- og ergotera-
peutstuderende, der skulle 
arbejde sammen i tværpro-
fessionelle grupper. 

  Det var godt med undervis-
ningen om tryksår, både i 
forhold til VTV-modellen 
men også i forhold til, hvad 
der sker når forebyggelse 
ikke virker. Kan også sige no-
get om konsekvenser på det 
økonomiske felt. 

  Til de studerendes eksamen 
kunne de bruge VTV-model-
len i forhold til anden tekno-
logi. 

 

 

Læsevejledning: Uddannelsesrejsen 

læses fra venstre mod højre, hvor de 

gule kasser kronologisk beskriver ud-

dannelsesrejsen. Tekst i de grønne og 

røde kasser beskriver hhv. positive og 

negative oplevelser/følelser/vurderin-

ger i løbet af uddannelsesrejsen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2018 

 

 

 

 

Udarbejdet af 

Pernille Christensen 

Susanne Riiser 

Gitte Odderup 

Karin Østergaard Lassen 

Afdækning af  
det velfærdsteknologiske område 
 
i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune  
og  
på professionsuddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut 
og sygeplejerske, VIA Sundhed 
 
 

Resumé og sammenfatning 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INDHOLD 

 

1 Sammenfatning og perspektivering______________________________________________ 3 

2 Afdækning af det velfærdsteknologiske område ___________________________________ 4 

 Baggrund og formål ______________________________________________________________ 4 

 Ramme for afdækningsarbejdet ____________________________________________________ 4 

 Det velfærdsteknologiske område i Sundhed & Omsorg ________________________________ 4 
2.3.1 Organisering af det velfærdsteknologiske område ___________________________________________ 4 
2.3.2 Velfærdsteknologiske hjælpemidler og implementering ______________________________________ 5 
2.3.3 Undervisning i velfærdsteknologi _________________________________________________________ 5 
2.3.4 Lederes perspektiv på velfærdsteknologi __________________________________________________ 6 
2.3.5 Studerendes perspektiv på velfærdsteknologi i praktikforløb __________________________________ 7 
2.3.6 Studerendes prøvehandlinger ___________________________________________________________ 7 
2.3.7 Kliniske underviseres perspektiv på velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg ______________________ 8 

 Det velfærdsteknologiske område i VIA Sundhed ______________________________________ 8 
2.4.1 De nye bekendtgørelser på uddannelserne og velfærdsteknologi _______________________________ 8 
2.4.2 Uddannelseschefers perspektiv på velfærdsteknologi ________________________________________ 8 
2.4.3 Underviseres perspektiv på velfærdsteknologi ______________________________________________ 9 
2.4.4 Konferencedeltageres perspektiv på velfærdsteknologi _______________________________________ 9 

 

 

  



 

 

3 

1 Sammenfatning og perspektivering 

I dette afdækningsarbejde er der fokus på professionsuddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut og syge-

plejerske på VIA Sundhed, hvorom der er indgået faste aftaler om praktikforløb i Sundhed & Omsorg, Aarhus 

Kommune. Gennem interview og spørgeskemaer er der indsamlet data om hvordan, undervisere og kliniske 

vejledere arbejder med velfærdsteknologi i forhold til de studerendes læring, og hvordan chefer og ledere 

arbejder med dette område. Denne afdækningsrapport er et bidrag ind i arbejdet med at udvikle og styrke det 

velfærdsteknologiske område i samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed. Rapporten kan 

således indgå i det videre arbejde på de tre professionsbacheloruddannelser, blandt de kliniske vejledere og 

på det ledelsesmæssige niveau i de to organisationer.   

 

Sammenfattende kan det siges, at udviklingen på det velfærdsteknologiske område er under konstant udvik-

ling på det kommunale område; nye teknologier udvikles, efterspørgslen fra borgere og pårørende er stigende, 

behovet for medarbejderes efteruddannelse er stigende, tilegnelse af ny viden om velfærdsteknologiske pro-

dukter og vidensdeling herom er konstant på dagsordenen, og besparelse på  ældreområdet øger presset på 

en vellykket implementering af velfærdsteknologi i plejen og rehabiliteringen af  ældre, handicappede og syge.  

 

Nye bekendtgørelser i 2016 for professionsuddannelserne har betydet et øget fokus på det velfærdsteknolo-

giske område i forhold til de studerendes læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau - såvel i 

den teoretiske undervisning som i den kliniske praksis. Generelt fremstår det i denne afdækning, at gode 

kræfter på det velfærdsteknologiske område - såvel i undervisningen som i praktikken - arbejder på at under-

støtte de studerendes læring om velfærdsteknologi. Fra flere sider peges dog f.eks. på, at der er behov for, at 

dette område fortsat udvikles, så 1) der er bedre muligheder for at skabe sammenhæng mellem teori og prak-

sis, 2) de studerende får mulighed for at ”lege” med velfærdsteknologi, 3) dedikerede undervisere får mere tid 

til at undervise i velfærdsteknologi, 4) undervisere har viden om den ledelsesmæssige strategi i forhold til 

teknologi i VIA Sundhed og 5) kliniske vejledere får adgang og kendskab til velfærdsteknologi.    

 

I samarbejde mellem en underviser fra VIA Sundhed og en klinisk vejleder er der i foråret 2018 gennemført 

prøvehandlinger, der netop har haft fokus på, at de studerende kan afprøve og anvende forskellige teknologier 

i praksis i samarbejde med borgere og personale. Disse prøvehandlinger fortsættes i efteråret 2018, så der 

opbygges viden om, hvordan der i større skala kan arbejdes med velfærdsteknologi i de studerendes kommu-

nale praktikforløb. De nuværende erfaringer fra prøvehandlingerne viser, at borgerne profiterer af samarbejdet 

med de studerende omkring velfærdsteknologi; de studerende udviser engagement, forståelse og interesse 

for teknologien i relation til borgeren og den sundhedsfaglige praksis, og de ser et potentiale heri. Ligeledes 

har de studerende mere tid til fordybelse til f.eks. borgeroplæring end det faste personale. Erfaringerne viser 

dermed, at de studerende kan bidrage positivt i forhold til anvendelse af teknologi i praksis. 

 

Perspektiverne for dette arbejde er, at der på alle niveauer er behov for en indsats, der er koordineret og 

sammenhængende, da teknologiområdet er komplekst og undertiden vanskeligt tilgængeligt for den enkelte. 

På baggrund af afdækningen formuleres derfor følgende anbefalinger:  

 

For medarbejdere i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune: 

• At øge fokus på forudsætninger for succesfuld implementering af teknologi 

• At øge fokus på arbejdsgange i forbindelse med ny teknologi 

• At skabe øget ledelsesmæssigt overblik og vidensdeling om teknologi 

• At målrette information til ledere, medarbejdere og borgere 

• At sikre, at kliniske vejledere har adgang til og er ”klædt på” til at varetage det velfærdsteknologiske om-

råde, i forhold til studerendes praktik. 

 

For studerendes læring i VIA Sundhed: 

• At sikre, at undervisning i teknologi på uddannelserne har høj prioritet, høj kvalitet, sammenhæng til praksis 

og lærer de studerende kritisk at vurdere og anvende velfærdsteknologiske løsninger 

• At sikre, at de studerende i deres praktik har adgang til at ”lege” med og bruge velfærdsteknologiske løs-

ninger og gerne tværfagligt og sammen med borgere 

• At underviserne har et klart pejlemærke for uddannelsens og VIA Sundheds mål og strategi på det velfærds-

teknologiske område.   
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2 Afdækning af det velfærdsteknologiske område 

 Baggrund og formål 

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed har indgået en samarbejdsaftale, der fokuserer på 

samarbejde og udvikling inden for faglig kvalitet og relevans, velfærdsteknologi, udvikling af det nære sund-

hedsvæsen samt forskning, udvikling og innovation. På det velfærdsteknologiske område er intentionen et 

øget samarbejde mellem undervisere og kliniske vejledere, samt at højne kvaliteten af de studerendes læring 

og kompetencer på det velfærdsteknologiske område. I forbindelse med dette samarbejde blev der, på en 

workshop i juni 2017, født en ide om at arbejde med temaet ”den velfærdsteknologiske legeplads” i et tvær-

professionelt samarbejde. Ideens kerne er, at sikre at studerende, undervisere og kliniske vejledere har opda-

teret viden om og (om muligt) sikres adgang til konkret at arbejde med den omfattende vifte af velfærdstekno-

logiske hjælpemidler, der er udviklet til sundhedspraksis.   

 

Da der i forhold til ovennævnte område bl.a. ikke var et tilgængeligt overblik over, hvilke muligheder der er på 

uddannelser i VIA Sundhed og blandt kliniske vejledere i Sundhed & Omsorg for at arbejde med det velfærds-

teknologiske område og hvordan disse muligheder anvendes, træffer styregruppen for samarbejdsaftalen be-

slutning om at gennemføre en afdækning af området i de to organisationer.  

 Ramme for afdækningsarbejdet  

I afdækningsarbejdet er der fokus på de tre professionsuddannelser på VIA Sundhed, hvorom der er indgået 

faste aftaler om praktikforløb i Sundhed & Omsorg; uddannelse til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejer-

ske. Der indsamles faktuel relevant viden samt kvalitative data dels gennem interview med 15 informanter i de 

to organisationer og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse for ledere og kliniske vejledere i Sundhed & 

Omsorg. Data er indsamlet medio 2018, og tegner således et billede af arbejdet med det velfærdsteknologiske 

område på indsamlingstidspunktet. Afdækningsrapporten favner således ikke den efterfølgende udvikling i de 

to organisationer på området.  

 

Indledningsvis i afdækningen søges at indkredse en definition af ”velfærdsteknologi”. Denne søgen fører dog 

frem til at begrebet ”velfærdsteknologi” må siges at være kontekstafhængigt, da begrebet har forskellige defi-

nitioner afhængigt af den sammenhæng, som den defineres i.  

 

 Det velfærdsteknologiske område i Sundhed & Omsorg 

2.3.1 Organisering af det velfærdsteknologiske område  

I afdækningen beskrives herefter hvordan det velfærdsteknologiske arbejde er organiseret i Sundhed & Om-

sorg, hvor Center for Frihedsteknologi er omdrejningspunktet i arbejdet. Centrets formål er gennem velfærds-

teknologi at gøre borgerne mere selvhjulpne, forbedre arbejdsmiljøet samt fremme effektivitet og økonomi. Fra 

centeret ledes arbejdet med Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, CareWare, DokkX, AppsCafé m.m. 

Fokus i centret er at teste og implementere velfærdsteknologi, således at velfærdsteknologien medvirker til 

bedre rehabilitering og trivsel for borgerne. I praksis foregår test af velfærdsteknologiske løsninger bl.a. på 

Vikærgården, som er Sundhed & Omsorgs Akut- og Rehabiliteringsenhed. Her arbejdes med afprøvninger af 

installerede teknologier og projekter med nye teknologier. Udfordringen på Vikærgården er imidlertid, at pati-

enter - på grund af accelererede patientforløb –udskrives, mens de stadig er meget svækkede og syge. Det 

betyder, at mange af disse borgere er for dårlige til at kunne profitere af en velfærdsteknologisk indsats.  

 

Det seneste skud på stammen i organiseringen af det velfærdsteknologiske arbejde i Sundhed & Omsorg er 

Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Formålet med dette center er at kvalitetssikre den obligatoriske 
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ergonomiundervisning, samt at øge fokus på oplæring i velfærdsteknologiske hjælpemidler og hermed under-

støtte implementeringen heraf. Målgruppen for centret er medarbejdere, borgere, pårørende og eksterne inte-

ressenter.      

2.3.2 Velfærdsteknologiske hjælpemidler og implementering  

For at skabe et overblik over hvilke typer af velfærdsteknologiske hjælpemidler, der anvendes i sundhedsen-

heder, i hjemmeplejen, på plejehjem og på specialenheder som Vikærgården, indsamles data herom. Viften 

af velfærdsteknologiske hjælpemidler i Sundhed & Omsorg er omfattende. Dette afspejler, at Sundhed & Om-

sorg har været og er pionerer på det velfærdsteknologiske område og fokuserer på, at implementere velfærds-

teknologi. Afhængigt af teknologien sker implementeringen på forskellig vis; I nye plejehjem projekteres med 

en basispakke af teknologier i hver bolig. I hjemmeplejeregi screenes borgerne i forhold til om de eksempelvis 

kan anvende skylle-tørre toiletter eller støttestrømpepåtager. Der er dermed ikke én model for, hvordan en 

teknologi implementeres i Sundhed & Omsorg.  

 

Gennem arbejdet med implementering af eksempelvis loftslifte, viser erfaringer, at installation af en teknologi 

ikke er lig med, at den er implementeret. Et eksempel herpå er i plejehjem, hvor loftslifte er installerede, såle-

des at én medarbejder – i stedet for to – kan varetage en nænsom forflytning af en borger. Efter den første 

undervisningsrunde i brug af loftslifte, viste målinger, at 60 % af forflytningerne blev udført af en enkelt med-

arbejder. Men året efter, hvor samme måling blev gennemført, var dette antal faldet til 34%. Dette fald menes 

at have relation til, at medarbejderne ikke i første runde havde lært at screene hvilke borgere, der kunne 

enkeltmands-forflyttes. Undervisning i forbindelse implementering af velfærdsteknologi tager nu højde herfor. 

Ligeledes arbejdes der på, at undervisning i brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler flettes sammen med 

den lovpligtige ergonomiundervisning til afløsere og nyansatte. Samtidigt skeles der til Arbejdstilsynets vejled-

ning i forhold til velfærdsteknologi, der foreskriver, at medarbejdere ikke skal undervises i et hjælpemiddel - 

men i det konkrete hjælpemiddel, som medarbejderen skal anvende i sin daglige funktion. I forlængelse heraf 

arbejdes der i Sundhed & Omsorg med et muligt initiativ, hvor den enkelte medarbejder certificeres til at an-

vende en specifik velfærdsteknologi.     

 

I enhver sammenhæng, hvor en borger har behov for - eller ønsker om - at anvende et velfærdsteknologisk 

hjælpemiddel, skal der ske en visitation. I denne visitation vurderes borgerens behov i forhold til kommunens 

pligt til at hjælpe borgeren sammenholdt med, om hjælpemidlet findes i Sundhed & Omsorgs hjælpemiddel-

portefølje. Her understøtter DokkX kommunens vision om at oplyse borgerne om forskellig velfærdsteknologi, 

ved fremvisning af de nyeste teknologier. Nogle hjælpemidler kan bevilges af kommunen, såfremt borger er 

berettiget hertil og anden teknologi, som borgerne ikke kan visiteres til, kan borgeren evt. selv købe.  

2.3.3 Undervisning i velfærdsteknologi  

I Sundhed & Omsorg er der til dato indsamlet en del erfaringer i forhold til gennemførelse af undervisning i 

brug af velfærdsteknologi. Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at den enkelte medarbejder som bliver introdu-

ceret til teknikken, selv prøver at bruge teknologien, og har viden om hvor, og hvordan teknologien kan an-

skaffes. For implementering af nogle teknologier kræver det ligeledes, at der sker en aflæring af kendte ar-

bejdsgange og tillæring af en nye måder at arbejde på. Dette er f.eks. tilfældet for implementeringen af Ca-

rendo-badestolen; Her er det vigtigt at medarbejderne lærer den korrekte brug af badestolen, så fordelene ved 

at bruge stolen bliver tydelige for både borgeren og medarbejderen. Hvis ikke det bliver tilfældet, kan denne 

teknologiske løsning ende som en dyr og ubrugt investering.  

 

Men hvordan oplever medarbejderne at skulle tilegne sig viden om en vifte af teknologier?  Udfordringen synes 

her at være, at medarbejderne oplever, at ”alle skal vide alt”; den enkelte faggruppe undervises i faglighed, 

som ikke findes relevant for gruppens fagområde, men som faggruppen skal kunne rumme. Den enkelte med-

arbejder oplever således ikke at have tid til f.eks. at blive god til og have tid til at sætte sig ind i brugen af en 

teknologi. Resultatet kan føre til at et hjælpemiddel ikke anvendes optimalt, da ingen har viden herom eller tid 

til at sætte sig ind i det. Fra medarbejdere foreslås det derfor, at man ved behov for hjælp til at anvende et 

velfærdsteknologisk hjælpemiddel, kan ringe efter en ressourceperson på området, således at der straks for 

borgeren sikres den optimale brug af hjælpemidlet. Et eksempel på dette behov er følgende; en medarbejder 
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bestiller en trykaflastende madras til en nyligt udskreven borger. Madrassen leveres, men ingen medarbejder 

ved hvordan den bruges. Resultater er, at borgeren i en uge ligger på en flad madras, og er tryksårstruet.  

 

Udgangspunktet for arbejdet i Center for Frihedsteknologi er, at teknologien har et væsentligt potentiale på 

velfærdsområdet, idet de teknologiske løsninger fortsat vil udvikle sig. Et udviklingspotentiale kan være at 

indsamle informationer til brug i en optimeret pleje. Men teknologiens nytteværdi - f.eks. hvor borgere overvå-

ges ved brug af teknologi – kan være vanskelig at udfolde, da etiske og juridiske aspekter skaber udfordringer.  

2.3.4 Lederes perspektiv på velfærdsteknologi  

I alt har 55 ledere fra alle områder i Sundhed & Omsorg gennem et digitalt spørgeskema svaret på spørgsmål 

af relevans for velfærdsteknologiområdet. Svarprocenten er 44%. Eksempelvis spørges lederne til deres vur-

dering af medarbejderes og egne kompetencer på det velfærdsteknologiske område; Halvdelen finder, at med-

arbejderne har de nødvendige kompetencer, 40 % finder ikke, at medarbejderne har de nødvendige kompe-

tencer så som detailkundskab, motivation, kendskab til at hjælpemidlet findes og dets potentiale. Fyrre procent 

af lederne vurderer, at de ikke selv har de nødvendige kompetencer på velfærdsteknologiområdet. Hver tredje 

leder oplever ikke at være tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. Denne gruppe ledere efterlyser f.eks.  

 

 bedre understøttelse til at vurdere den velfærdsteknologi som udbydere/producenter præsenterer 

 behov for støtte til overblik og videndeling 

 viden om, hvordan man som leder i hjemmeplejen kan hjælpe og aflaste sit personale målrettet svarende 

til de muligheder, der er på plejehjemmene 

 brug for tydeligere plan for implementering af velfærdsteknologi  

 brug for strategiske kompetencer i forhold til at prioritere velfærdsteknologi 

 tydeligere ramme for det økonomiske råderum. 

 

På spørgsmålet om ledernes oplevelse af om der er en klar implementeringsstrategi, svarer 27 % ”nej” og 37 

% ”ved ikke”. Hvis der er en implementeringsstrategi for velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, har ca. 

halvdelen af respondenterne ikke kendskab hertil. En leder beskriver, at ”det opleves som om, der ikke tages 

højde for alle delelementer i en implementeringsfase. F.eks. aftaler om vedligeholdelse eller gennemtænkt 

plan for undervisning af personale”.  

 

I forlængelse heraf kommer lederne i deres besvarelser med nedenstående bud på, hvad de kunne ønske 

sig anderledes i forhold til information om Sundhed & Omsorgs arbejde med velfærdsteknologi:  

 

 den rigtige information til de rigtige målgrupper 

 større kendskab til, viden om og invitation til at se, hvad Sundhed & Omsorg har af velfærdstekno-

logi, og hvad borgerne kan tilbydes 

 et kort og præcist nyhedsbrev hver tredje måned med en status på hvilke muligheder, der findes og 

eksempler på hvad og hvor, det er brugt med succes. Formålet er at guide ledere og medarbejdere 

ind i den velfærdsteknologiske verden 

 et Sundhed & Omsorg-katalog over velfærdsteknologiske løsninger delt op efter ”forankret”, ”under 

implementering” og ”under afprøvning” 

 Formidling af gode video-historier ud fra kvalitetsbegrebets tre ben: borger- medarbejder- og organi-

satorisk perspektiv 

 Formidling til borgere om ”at vi lever i en tidsalder, hvor vi skal have hjælp fra teknologien, således at 
borgere og deres pårørende ikke føler, at vi ikke vil være i hjemmet, men gerne vil hjælpe og skåne 
medarbejderne i forhold til deres arbejdsmiljø”. 

 

Data peger således på, at der i kommunikationsarbejdet omkring velfærdsteknologi med fordel f.eks. kan ar-

bejdes med større gennemsigtighed og overblik på det velfærdsteknologiske felt. Ligeledes peges på at ar-

bejde med en tydelig strategi på området, en tydelig ramme for det økonomisk råderum og et velfærdstekno-

logisk nyhedsbrev. I et forslag peges ligeledes på en anden tilgang til velfærdsteknologi-området, så det ikke 

kun tænkes og italesættes i en besparende kontekst – men har et mere borgerinddragende og arbejdsmiljø-

mæssigt afsæt. 
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Respondenterne peger på flere etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af velfærdstekno-

logi; at der er modstand mod maskiner frem for mennesker, at det fører til overvågning, at hjælpemidler som 

fx Carendo-stolen kan virke sygeliggørende og ”at det er svært, når en borger har afprøvet et hjælpemiddel, 

som gør hverdagen lettere, men så efterfølgende ikke kan få det bevilget”. 

 

Sammenfattende for respondenternes svar kan siges, at implementering og driften  af velfærdsteknologiske 

løsninger er et komplekst område, da der er forskellige interessenter (borgerne, medarbejdere, ledere, politi-

kere, virksomheder), hvor muligheden for anvendelse er afhængig af økonomi, visitationsmuligheder og -prak-

sis, niveauet af hjælp til borgerne, viden, uddannelse og kommunikation om muligheder, vurdering af hvilke 

borgere, der med fordel kan anvende hvilken teknologi, uddannelse af medarbejdere i forhold til brug af, etik 

omkring brugen osv.  

2.3.5 Studerendes perspektiv på velfærdsteknologi i praktikforløb 

I alt syv studerende, der repræsenterer ergo-, fysioterapeut og sygeplejeuddannelsen, er blevet interviewet i 

forbindelse med deres praktikforløb i Sundhed og Omsorg.  

 

De ergoterapeutstuderende finder, at underviserne på uddannelsen har været gode til at sætte en dialog i 

gang om velfærdsteknologi. Men de finder også, at ”det kunne være godt at få nogle teknologier ud i under-

visningen, så man ikke bliver tilbageholdende med at anvende det i forhold til borgerne”. Samtidigt har de 

studerende en fælles oplevelse af, at velfærdsteknologi ikke har en høj prioritering i uddannelsen. Hvorvidt de 

studerende introduceres til velfærdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb, afhænger ifølge de stude-

rende, i høj grad af det enkelte praktiksted, den kliniske vejleder og adgangen til velfærdsteknologi på praktik-

stedet. De studerende oplever, at velfærdsteknologi fylder stadigt mere og bliver en større del af praksis. De 

har derfor et ønske om, at der er mere fokus på velfærdsteknologi i uddannelsen, både i teori og i praktikforløb. 

Konkret har de et ønske om mere tid til at få velfærdsteknologi i hænderne, eksempelvis i et ”living lab”, hvor 

man som studerende kan afprøve og lege med forskellige teknologier, eksempelvis som på DokkX. 

 

De fysioterapeutstuderende har en oplevelse af, at teknologierne ikke er tilgængelige i den teoretiske del af 

uddannelsen. På de fleste praktiksteder, oplever de også begrænset adgang til teknologier. De udtrykker, at 

når adgangen i praktikken og på uddannelsen er begrænset, bliver det svært som studerende at lære at an-

vende velfærdsteknologi. De studerende udtrykker derfor ønske om tilgængelige teknologier på uddannelsen 

evt. på tværs af flere uddannelser. De studerende foreslår, at der bringes praktiske og konkrete elementer ind 

i undervisningen, hvor firmaer f.eks. fremviser og introducerer til velfærdsteknologiske løsninger.   

 

De sygeplejestuderende beskriver, at de har haft velfærdsteknologi som fag på skemaet med ca. 10 timers 

teoretisk undervisning. Her er de blevet introduceret til området på et meget overordnet niveau. I praktikforlø-

bene oplever de sygeplejestuderende, at velfærdsteknologi prioriteres både i primær og i sekundærsektor, 

f.eks. med undervisning i Cura, EPJ, blodsukkermåling osv. Ifølge de studerende er der størst fokus på vel-

færdsteknologi i primærsektor, da man i højere grad har fokus på at gøre borgerne selvhjulpne med brug af 

teknologier og hjælpemidler. Men generelt ønsker de sygeplejestuderende et større fokus på velfærdstekno-

logi, hvis de skal opnå viden om, kunne vurdere og anvende velfærdsteknologi i praksis. De udtrykker ønske 

om mere undervisning i velfærdsteknologi og mulighed for at de kan arbejde i simulationslaboratorium på de 

første semestre. 

2.3.6 Studerendes prøvehandlinger 

Som en del af arbejdet med samarbejdsaftalen, er der gennemført flere prøvehandlinger i de studerendes 

praktikker – prøvehandlinger, der har fokus på velfærdsteknologi. I denne rapport beskrives to af disse prøve-

handlinger: 1) en prøvehandling, hvor studerende underviser medarbejdere fra hjemmeplejen i brug af vel-

færdsteknologi, og 2) en prøvehandling, hvor en studerende hjælper en borger med at installere og anvende 

en app til at understøtte borgerens vægttab. Sammenfattende for disse to prøvehandlinger kan siges, at de 

professionsstuderende er og kan være en drivkraft i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi sam-

men med medarbejdere og borgere. Samtidigt er der for de studerende et stort potentiale for læring med at 

vurdere og anvende velfærdsteknologi. 
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2.3.7 Kliniske underviseres perspektiv på velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg 

I alt har 25 kliniske vejledere besvaret et spørgeskema med spørgsmål af relevans for velfærdsteknologiom-

rådet. Svarprocenten er 50 %. Halvdelen af de kliniske vejledere tilkendegiver at de ønsker mere introduktion 

og undervisning om velfærdsteknologi. Respondenter, der svarer ”nej” til behov for yderligere introduktion, 

undervisning o.l. uddyber det f.eks. med, at det ikke er komplicerede velfærdsteknologier, som vedkommende 

arbejder med, at der er superbrugere på stedet eller, at ”der kan gå måneder og år imellem vi anvender de 

respektive hjælpemidler - og viden blive ofte glemt hvis ikke det anvendes - ligesom der ofte er sket nyt siden 

jeg har brugt det sidst. Derfor orienterer jeg mig fra sag til sag og tager udgangspunkt i borgers behov, mere 

end hvad der er indkøbsaftale på”. De kliniske vejledere spørges om, i hvilken grad de anvender velfærdstek-

nologi i de studerendes praktik og i deres eget arbejde; her svarer 14% at de i mindre grad anvender velfærds-

teknologi i forhold til de studerende, 32% i nogen grad, mens 41 % gør det i høj grad. I forhold til deres eget 

arbejde anvender en tredjedel af de kliniske vejledere i mindre grad selv velfærdsteknologi, ca. en tredjedel i 

nogen grad, mens en lille tredjedel gør det i høj grad. I disse fordelinger skal der tænkes på, at halvdelen af 

respondenterne er ergo- eller fysioterapeuter, der er ansat i Sundhedsenheder, hvor tilgængeligheden til vel-

færdsteknologi kan være begrænset. Men tallene indikerer, at der kan være et behov for at øge fokus på de 

kliniske vejlederes adgang til velfærdsteknologi, men også på de studerendes introduktion til og brug af vel-

færdsteknologi under deres praktikforløb. 

 

 Det velfærdsteknologiske område i VIA Sundhed 

2.4.1 De nye bekendtgørelser på uddannelserne og velfærdsteknologi 

I de nye bekendtgørelser på sundhedsprofessionsuddannelserne, der trådte i kraft juni 2016, er velfærdstek-

nologier indskrevet som læringsmål. De enkelte uddannelser har efterfølgende arbejdet med at ”oversætte” 

de nye bekendtgørelser til semesterbeskrivelser og til undervisningsmål. Semesterbeskrivelserne for de tre 

uddannelser kan kort skitseres på følgende måde:  

 

• På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/tek-

nologi en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på både videns-, færdigheds- og kompetenceni-

veau. Ligeledes er det beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en del af indholdet i de stu-

derendes praktikforløb på 2., 4., 5. og 6. semester. Derudover udbydes faget teknologi på uddannelsens 5. 

og 6. semester. 

 

• På Fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på ud-

dannelsens 2. semester, hvor de studerende modtager undervisning heri. I henhold til læringsudbytterne, 

skal de studerende på 2. semester, kunne anvende teknologier på færdighedsniveau. De resterende seme-

sterbeskrivelser på fysioterapeutuddannelsen beskæftiger sig ikke med velfærdsteknologi.  

 

• På Sygeplejerskeuddannelsen er velfærdsteknologi/professionsrelevant teknologi nævnt som 

en del af læringsudbytterne på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau i samtlige af uddannelsens seme-

sterbeskrivelser. Velfærdsteknologi/ teknologi er også beskrevet som en central del af indholdet i undervis-

ningen på de forskellige semestre. 

2.4.2 Uddannelseschefers perspektiv på velfærdsteknologi 

Uddannelseschefen for Sygeplejerskeuddannelsen beskriver at der på uddannelsen er faglige drøftelser af, 

hvordan der skal undervises i velfærdsteknologi. Konkret er der nedsat en arbejdsgruppe med de velfærds-

teknologiske eksperter, der er ansat på udbudsstederne. Arbejdsgruppens arbejde er at definere hvordan, 

velfærdsteknologi kan være en paraply, der hele tiden tages i betragtning, når der arbejdes med sygepleje. 

Det er et arbejde, der er i proces, og ”den drøftelse om, hvor vi er på vej hen, har vi ikke landet endnu”. 

Uddannelseschefen finder, at det er vigtigt, at der er fokus på de studerendes læring på velfærdsteknologiom-

rådet. De studerende skal således have et mindset hvor de forholder sig til velfærdsteknologien, og til hvordan, 
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velfærdsteknologien fungerer for borgeren. Uddannelseslederen finder, at de studerende skal lære at bruge 

velfærdsteknologi i deres praktikker, da skolen ikke kan stille udstyr til rådighed, så ”det er et stort ansvar for 

praktikken i forhold til at få hjulpet de studerende på vej”. Som forudsætning for at arbejdet med udvikling af 

velfærdsteknologi på Sygeplejerskeuddannelsen kan udvikle sig, peger uddannelseschefen på, at ”vi er nødt 

til, at der er undervisere, der er opdaterede på området, og kender til hvad der foregår, har en indsigt og har 

en anden praktisk indsigt i det her område”.  

 

Uddannelseschefen for Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne beskriver, at hun ikke på nogle af uddannel-

serne har drøftet indhold og rammer med ledere og undervisere for undervisningen i velfærdsteknologi. Bag-

grunden er at der i forbindelse med udvikling og implementering af den nye studieordning ikke har været fokus 

på teknologi. ”Men det vil komme inden 2020” for der er nedsat en national styregruppe og herunder en følge-

gruppe, som skal følge hver enkelt uddannelse bl.a. i forhold til teknologiområdet. I forlængelse af dette øgede 

fokus på teknologi er der fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse mulighed for økonomisk støtte til et projekt, 

der kan afdække, hvordan der arbejdes med teknologi i UC-sektoren. Der er således i 2018 sat gang i et 

afdækningsarbejde – i stil med denne afdækningsrapport – for bl.a. at skabe et solidt fundament og en fælles 

forståelsesramme for en fokuseret indsats i- og på tværs af de ni sundhedsuddannelser og Professionshøj-

skolesektoren. Den forventede effekt af projektet er, ”at der bliver skabt grundlag for et løft:  

 
o Af professionsrelevante kompetencer hos studerende på professionsrettede sundhedsuddannelser, 

der øger de studerendes professionsparathed i forhold til relevante teknologier  

o Af professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle i praksis gennem relevant 

efter- og videreuddannelse”. 

Uddannelseschefen ser frem til dette arbejde i UC-sektoren, da hun finder at der er et stort behov for at ind-

samle viden på området.   

2.4.3 Underviseres perspektiv på velfærdsteknologi 

Undervisere på Ergo-, Fysioterapeut og Sygeplejerskeuddannelsen, der har en særligt fokus og viden på om-

rådet, interviewes individuelt om deres arbejde med velfærdsteknologi på de respektive uddannelser. De har 

forskellige muligheder for at arbejde med og udvikle undervisningen i velfærdsteknologi, men samstemmende 

finder underviserne, at de nye bekendtgørelser fremhæver det velfærdsteknologiske område som vigtigt i ud-

dannelserne. Samtidigt fremstår målet og rammerne for deres eget arbejde hermed med varierende grad af 

støtte og muligheder. I arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi peger de interviewede un-

dervisere på, at de undertiden oplever, at der på deres uddannelse arbejdes i parallelle spor. Det betyder, at 

det kan være vanskeligt at orientere sig klart i forhold til hvilken dagsorden, der er i fokus; Er det fælles studie-

ordning?  hvordan der kan spares? eller harmonisering af uddannelserne? I forhold til samarbejdet med deres 

kollegaer, peger de interviewede undervisere på flere udfordringer. Dels kan det være vanskeligt at få lydhør-

hed for - og rammer til - et rimeligt omfang af undervisning. Dels kan det være en udfordring at få interesse 

blandt kollegaer, og forståelse for kompleksiteten i at undervise i velfærdsteknologi. Sidste men ikke mindst 

efterlyses en ledelsesmæssig retning i forhold til at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi. I arbejdet med 

udviklingen af deres undervisning i velfærdsteknologi ønsker de at have tid til og mulighed for at skabe sam-

menhæng med øvrige fag og praksis. Ligeledes ønsker de en mere ledelsesmæssig synlig strategi i forhold til 

teknologi i VIA Sundhed.    

2.4.4 Konferencedeltageres perspektiv på velfærdsteknologi  

Den 1. marts 2018 afholdt VIA en temadag om ”Fremtidens sundhedsfaglige professionsuddannelser”. På 

dagen deltog 40 repræsentanter fra sundhedsfaglige uddannelser og klinisk praksis i en workshop om vel-

færdsteknologi. På workshoppen var der fokus på spørgsmålet om ”hvilke kompetencer kræver det at arbejde 

med velfærdsteknologi?”, som henholdsvis studerende, underviser i teorien eller vejleder i klinisk praksis. Del-

tagerne legede ”jul i marts måned”, da de fik lov til at ønske hvilke kompetencer de fandt, var vigtigt i arbejdet 

med velfærdsteknologi for studerende, undervisere og praksis. Ønskerne fremgår af nedenstående fælles op-

samling. 
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1 Resumé  

Baggrund og formål 

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed har indgået en samarbejdsaftale, der fokuserer på 

samarbejde og udvikling inden for faglig kvalitet og relevans, velfærdsteknologi, udvikling af det nære sund-

hedsvæsen samt forskning, udvikling og innovation. På det velfærdsteknologiske område er intentionen et 

øget samarbejde mellem undervisere og kliniske vejledere, samt at højne kvaliteten af de studerendes læring 

og kompetencer på det velfærdsteknologiske område. I forbindelse med dette samarbejde blev der på en 

workshop i juni 2017 født en idé om at arbejde med temaet ”Den velfærdsteknologiske legeplads” i et tvær-

professionelt samarbejde. Ideens kerne er, at sikre at studerende, underviser og kliniske vejledere har opda-

teret viden om og (om muligt) sikres adgang til konkret at arbejde med den omfattende vifte af velfærdstekno-

logiske hjælpemidler, der er udviklet til sundhedspraksis.   

 

Da der i forhold til ovennævnte område bl.a. ikke var et tilgængeligt overblik over, hvilke muligheder der er på 

uddannelserne i VIA Sundhed og blandt kliniske vejledere i Sundhed & Omsorg for at arbejde med det vel-

færdsteknologiske område og hvordan disse muligheder anvendes, træffer styregruppen for samarbejdsafta-

len beslutning om at gennemføre en afdækning af området i de to organisationer.  

 

Ramme for afdækningsarbejdet  

I afdækningsarbejdet er der fokus på de tre professionsuddannelser på VIA Sundhed, hvorom der er indgået 

faste aftaler om praktikforløb i Sundhed & Omsorg; uddannelse til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejer-

ske. Der indsamles faktuel relevant viden samt kvalitative data dels gennem interview med 15 informanter i de 

to organisationer og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse for ledere og kliniske vejledere i Sundhed & 

Omsorg. Data er indsamlet medio 2018, og tegner således et billede af arbejdet med det velfærdsteknologiske 

område på indsamlingstidspunktet. Afdækningsrapporten favner således ikke den efterfølgende udvikling i de 

to organisationer på området.  

 

Indledningsvis i afdækningen søges at indkredse en definition af ”velfærdsteknologi”. Denne søgen fører dog 

frem til at begrebet ”velfærdsteknologi” må siges at være kontekstafhængigt, da begrebet har forskellige defi-

nitioner afhængigt af den sammenhæng, som det defineres i.  

 

Organisering af det velfærdsteknologiske område i Sundhed & Omsorg 

I afdækningen beskrives herefter hvordan det velfærdsteknologiske arbejde er organiseret i Sundhed & Om-

sorg, hvor Center for Frihedsteknologi er omdrejningspunktet i arbejdet. Centrets formål er, gennem velfærds-

teknologi, at gøre borgerne mere selvhjulpne, forbedre arbejdsmiljøet og fremme effektivitet og økonomi. Fra 

centeret ledes arbejdet med Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, CareWare, DokkX, AppsCafé m.m. 

Fokus i centret er således at teste og implementere velfærdsteknologi, således at velfærdsteknologien med-

virker til bedre rehabilitering og trivsel for borgerne. I praksis foregår test af velfærdsteknologiske løsninger 

bl.a. på Vikærgården, som er Sundhed & Omsorgs Akut- og Rehabiliteringsenhed. Her arbejdes dels med 

afprøvninger af installerede teknologier og projekter med nye teknologier. Udfordringen på Vikærgården er 

imidlertid, at de patienter, der udskrives fra sygehuset, på grund af hurtigere udskrivelser er meget svækkede 

og syge. Det betyder, at mange af disse borgere er for dårlige til at kunne profitere af en velfærdsteknologisk 

indsats.  

 

Det seneste skud på stammen i organiseringen af det velfærdsteknologiske arbejde i Sundhed & Omsorg er 

Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Formålet med dette center er at kvalitetssikre den obligatoriske 

ergonomiundervisning samt at øge fokus på oplæring i velfærdsteknologiske hjælpemidler og hermed under-

støtte implementeringen heraf. Målgruppen for centret er medarbejdere, borgere, pårørende og eksterne inte-

ressenter.      

 

Velfærdsteknologiske hjælpemidler og implementering i Sundhed & Omsorg 

For at skabe et overblik over hvilke typer af velfærdsteknologiske hjælpemidler, der anvendes i sundhedsen-

heder, i hjemmeplejen, på plejehjem og på specialenheder som Vikærgården, indsamles data herom. Viften 

af velfærdsteknologiske hjælpemidler i Sundhed & Omsorg er omfattende. Dette afspejler, at Sundhed & Om-
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sorg har været og er pionerer på det velfærdsteknologiske område og fokuserer på, at implementere velfærds-

teknologi. Afhængigt af teknologien sker implementeringen på forskellig vis; I nye plejehjem projekteres med 

en basispakke af teknologier i hver bolig. I hjemmeplejeregi screenes borgerne i forhold til om de eksempelvis 

kan anvende skylle-tørre toiletter eller støttestrømpepåtager. Der er dermed ikke én model for, hvordan en 

teknologi implementeres i Sundhed & Omsorg.  

 

Gennem arbejdet med implementering af eksempelvis loftslifte, viser erfaringer, at installation af en teknologi 

ikke er lig med, at den er implementeret. Et eksempel herpå er i plejehjem, hvor loftslifte er installerede, såle-

des at én medarbejder – i stedet for to – kan varetage en nænsom forflytning af en borger. Efter den første 

undervisningsrunde i brug af loftslifte, viste målinger, at 60% af forflytningerne blev udført af en enkelt medar-

bejder. Men året efter, hvor samme måling blev gennemført, var dette antal faldet til 34 %. Dette fald menes 

at have relation til, at medarbejderne ikke i første runde havde lært at screene hvilke borgere, der kunne 

enkeltmands-forflyttes. Undervisning i forbindelse med implementering af velfærdsteknologi tager nu højde 

herfor. Ligeledes arbejdes der på, at undervisning i brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler flettes sammen 

med den lovpligtige ergonomiundervisning til afløsere og nyansatte. Samtidigt skeles der til Arbejdstilsynets 

vejledning i forhold til velfærdsteknologi, der foreskriver, at medarbejdere ikke skal undervises i et hjælpemid-

del - men i det konkrete hjælpemiddel, som medarbejderen skal anvende i sin daglige funktion. I forlængelse 

heraf arbejdes der i Sundhed & Omsorg med et muligt initiativ, hvor den enkelte medarbejder certificeres til at 

anvende en specifik velfærdsteknologi.     

 

I enhver sammenhæng, hvor en borger har behov for - eller ønsker om - at anvende et velfærdsteknologisk 

hjælpemiddel, skal der ske en visitation. I denne visitation vurderes borgerens behov i forhold til kommunens 

pligt til at hjælpe borgeren sammenholdt med, om hjælpemidlet findes i Sundhed & Omsorgs hjælpemiddel-

portefølje. Her understøtter DokkX kommunens vision om at oplyse borgerne om forskellige velfærdsteknolo-

gier, ved fremvisning af de nyeste teknologier. Nogle hjælpemidler kan bevilges af kommunen, såfremt borge-

ren er berettiget hertil og anden teknologi, som borgerne ikke kan visiteres til, kan borgeren evt. selv købe.  

 

Undervisning i velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg 

I Sundhed & Omsorg er der til dato indsamlet en del erfaringer i forhold til gennemførelse af undervisning i 

brug af velfærdsteknologi. Erfaringerne viser, at det er vigtigt, at den enkelte medarbejder, der bliver introdu-

ceret til teknikken, selv prøver at bruge teknologien, og har viden om hvor, og hvordan teknologien kan an-

skaffes. For implementering af nogle teknologier kræver det ligeledes, at der sker en aflæring af kendte ar-

bejdsgange og tillæring af en ny måde at arbejde på. Dette er f.eks. tilfældet for implementeringen af Carendo-

badestolen; Her er det vigtigt at medarbejderne lærer den korrekte brug af badestolen, så fordelene ved at 

bruge stolen bliver tydelige for borgeren og medarbejderen. Hvis ikke det bliver tilfældet, kan denne teknolo-

giske løsning ende som en dyr og ubrugt investering.  

 

Men hvordan oplever medarbejderne at skulle tilegne sig viden om en vifte af teknologier?  Udfordringen synes 

her at være, at medarbejderne oplever, at ”alle skal vide alt”; den enkelte faggruppe undervises i faglighed, 

som ikke findes relevant for gruppens fagområde, men som faggruppen skal kunne rumme. Den enkelte med-

arbejder oplever således ikke at have tiden til f.eks. at sætte sig ind i brugen af en teknologi og blive god til 

det. Resultatet kan føre til at et hjælpemiddel ikke anvendes optimalt, da ingen har viden herom eller tid til at 

sætte sig ind i det. Fra medarbejdere foreslås det derfor, at man ved behov for hjælp til at anvende et vel-

færdsteknologisk hjælpemiddel, kan ringe efter en ressourceperson på området, således at der straks for bor-

geren sikres den optimale brug af hjælpemidlet. Et eksempel på dette behov er følgende; en medarbejder 

bestiller en trykaflastende madras til en nyligt udskreven borger sengeliggende borger. Madrassen leveres, 

men ingen kolleger ved hvordan den bruges. Resultater er, at borgeren i en uge ligger på en flad madras, og 

derfor bliver tryksårstruet.  

 

Udgangspunktet for arbejdet i Center for Frihedsteknologi er, at teknologien har et væsentligt potentiale på 

velfærdsområdet, idet de teknologiske løsninger fortsat vil udvikle sig. Et udviklingspotentiale kan være at 

indsamle informationer til brug i en optimeret rehabilitering og pleje. Men teknologiens nytteværdi - f.eks. hvor 

borgere overvåges ved brug af teknologi – kan være vanskelig at udfolde, da etiske og juridiske aspekter 

skaber udfordringer.  
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Lederes perspektiv på velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg  

I alt har 55 ledere fra alle områder i Sundhed & Omsorg gennem et digitalt spørgeskema svaret på spørgsmål 

af relevans for velfærdsteknologiområdet. Svarprocenten er 44. Eksempelvis spørges lederne til deres vurde-

ring af medarbejderes og egne kompetencer på det velfærdsteknologiske område; Halvdelen finder, at med-

arbejderne har de nødvendige kompetencer, 40% finder ikke, at medarbejderne har de nødvendige kompe-

tencer så som detailkundskab, motivation, kendskab til at hjælpemidlet findes og dets potentiale. Fyrre procent 

af lederne vurderer, at de ikke selv har de nødvendige kompetencer på velfærdsteknologiområdet. Hver tredje 

leder oplever ikke at være tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. Denne gruppe ledere efterlyser f.eks.  

 

 bedre understøttelse til at vurdere den velfærdsteknologi som udbydere/producenter præsenterer 

 behov for støtte til overblik og videndeling 

 viden om, hvordan man som leder i hjemmeplejen kan hjælpe og aflaste sit personale målrettet svarende 

til de muligheder, der er på plejehjemmene 

 brug for tydeligere plan for implementering af velfærdteknologi  

 brug for strategiske kompetencer i forhold til at prioritere velfærdsteknologi 

 tydeligere ramme for det økonomiske råderum. 

 

På spørgsmålet om ledernes oplevelse af, om der er en klar implementeringsstrategi, svarer 27% ”nej” og 

37% ”ved ikke”. Hvis der er en implementeringsstrategi for velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, har ca. 

halvdelen af respondenterne ikke kendskab hertil. En leder beskriver, at ”det opleves som om, der ikke tages 

højde for alle delelementer i en implementeringsfase. F.eks. aftaler om vedligeholdelse eller gennemtænkt 

plan for undervisning af personale”.  

 

I forlængelse heraf kommer lederne i deres besvarelser med nedenstående bud på, hvad de kunne ønske 

sig anderledes i forhold til information om Sundhed & Omsorgs arbejde med velfærdsteknologi:  

 

 den rigtige information til de rigtige målgrupper 

 større kendskab til, viden om og invitation til at se, hvad Sundhed & Omsorg har af velfærdstekno-

logi, og hvad borgerne kan tilbydes 

 et kort og præcist nyhedsbrev hver tredje måned med en status på hvilke muligheder, der findes og 

eksempler på hvad og hvor det er brugt med succes. Formålet er at guide ledere og medarbejdere 

ind i den velfærdsteknologiske verden 

 et Sundhed & Omsorg-katalog over velfærdsteknologiske løsninger delt op efter ”forankret”, ”under 

implementering” og ”under afprøvning” 

 Formidling af gode video-historier ud fra kvalitetsbegrebets tre ben: borger- medarbejder- og organi-

satorisk perspektiv 

 Formidling til borgere om ”at vi lever i en tidsalder, hvor vi skal have hjælp fra teknologien, således at 
borgere og deres pårørende ikke føler, at vi ikke vil være i hjemmet, men gerne vil hjælpe og skåne 
medarbejderne i forhold til deres arbejdsmiljø”. 

 

Data peger således på, at der i kommunikationsarbejdet omkring velfærdsteknologi med fordel f.eks. kan ar-

bejdes med større gennemsigtighed og overblik på det velfærdsteknologiske felt. Ligeledes peges på at ar-

bejde med en tydelig strategi på området, en tydelig ramme for det økonomisk råderum og et velfærdstekno-

logisk nyhedsbrev. I et forslag peges ligeledes på en anden tilgang til velfærdsteknologi-området, så det ikke 

kun tænkes og italesættes i en besparende kontekst – men har et mere borgerinddragende og arbejdsmiljø-

mæssigt afsæt. 

 

Respondenterne peger på flere etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af velfærdstekno-

logi; at der er modstand mod maskiner frem for mennesker, at det fører til overvågning, at hjælpemidler som 

fx Carendo-stolen kan virke sygeliggørende og ”at det er svært, når en borger har afprøvet et hjælpemiddel, 

som gør hverdagen lettere, men så efterfølgende ikke kan få det bevilget”. 

 

Sammenfattende for respondenternes svar kan siges, at implementering og driften  af velfærdsteknologiske 

løsninger er et komplekst område, da der er forskellige interessenter (borgerne, medarbejdere, ledere, politi-

kere, virksomheder), hvor muligheden for anvendelse er afhængig af økonomi, visitationsmuligheder og -prak-

sis, niveauet af hjælp til borgerne, viden, uddannelse og kommunikation om muligheder, vurdering af hvilke 
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borgere, der med fordel kan anvende hvilken teknologi, uddannelse af medarbejdere i forhold til brug af, etik 

omkring brugen osv.  

 

 

Studerendes perspektiv på velfærdsteknologi 

I alt syv studerende, der repræsenterer Ergo-, Fysioterapeut og Sygeplejerskeuddannelserne, er blevet inter-

viewet i forbindelse med deres praktikforløb i Sundhed & Omsorg.  

 

De ergoterapeutstuderende finder, at underviserne på uddannelsen har været gode til at sætte en dialog i 

gang om velfærdsteknologi. Men de finder også, at ”det kunne være godt at få nogle teknologier ud i under-

visningen, så man ikke bliver tilbageholdende med at anvende det i forhold til borgerne”. Samtidigt har de 

studerende en fælles oplevelse af, at velfærdsteknologi ikke har en høj prioritering i uddannelsen. Hvorvidt de 

studerende introduceres til velfærdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb, afhænger ifølge de stude-

rende, i høj grad af det enkelte praktiksted, den kliniske vejleder og adgangen til velfærdsteknologi på praktik-

stedet. De studerende oplever, at velfærdsteknologi fylder stadigt mere og bliver en større del af praksis. De 

har derfor et ønske om, at der er mere fokus på velfærdsteknologi i uddannelsen, både i teorien og i praktik-

forløb. Konkret har de et ønske om mere tid til at få velfærdsteknologi i hænderne, eksempelvis i et living lab, 

hvor man som studerende kan afprøve og lege med forskellige teknologier, eksempelvis som på DokkX. 

 

De fysioterapeutstuderende har en oplevelse af, at teknologierne ikke er tilgængelige på uddannelsen. På de 

fleste praktiksteder, oplever de også begrænset adgang til teknologier. De udtrykker, at når adgangen i prak-

tikken og på skolen er begrænset, bliver det svært som studerende at lære at anvende velfærdsteknologi. De 

studerende udtrykker derfor ønske om tilgængelige teknologier på uddannelsen evt. på tværs af flere uddan-

nelser. De studerende foreslår, at der bringes praktiske og konkrete elementer ind i undervisningen, hvor 

firmaer f.eks. fremviser og introducerer til velfærdsteknologiske løsninger.   

 

De sygeplejerskestuderende beskriver, at de har haft velfærdsteknologi som fag på skemaet med ca. 10 timers 

teoretisk undervisning. Her er de blevet introduceret til området på et meget overordnet niveau. I praktikforlø-

bene oplever de sygeplejestuderende, at velfærdsteknologi prioriteres både i primær- og i sekundær sektor, 

f.eks. med undervisning i Cura, EPJ, blodsukkermåling osv. Ifølge de studerende er der størst fokus på vel-

færdsteknologi i primærsektor, da man i højere grad har fokus på at gøre borgerne selvhjulpne med brug af 

teknologier og hjælpemidler. Men generelt ønsker de sygeplejestuderende et større fokus på velfærdstekno-

logi, hvis de skal opnå viden om, kunne vurdere og anvende velfærdsteknologi i praksis. De udtrykker ønske 

om mere undervisning i velfærdsteknologi og mulighed for at de kan arbejde i simulationslaboratorium på de 

første semestre. 

 

Studerendes prøvehandlinger 

Som en del af arbejdet med samarbejdsaftalen, er der gennemført flere prøvehandlinger i de studerendes 

praktikker – prøvehandlinger, der har fokus på velfærdsteknologi. I denne rapport beskrives to af disse prøve-

handlinger: 1) en prøvehandling, hvor studerende underviser medarbejdere fra hjemmeplejen i brug af vel-

færdsteknologi, og 2) en prøvehandling, hvor en studerende hjælper en borger med at installere og anvende 

en app til at understøtte borgerens vægttab. Sammenfattende for disse to prøvehandlinger kan siges, at de 

professionsstuderende er og kan være en drivkraft i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi sam-

men med medarbejdere og borgere. Samtidigt er der for de/den studerende et stort potentiale for professions-

rettet læring. 

 

Kliniske vejlederes perspektiv på velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg 

I alt har 25 kliniske vejledere besvaret et spørgeskema med spørgsmål af relevans for velfærdsteknologiom-

rådet. Svarprocenten er 50. Halvdelen af de kliniske vejledere tilkendegiver at de ønsker mere introduktion og 

undervisning om velfærdsteknologi. Respondenter, der svarer ”nej” til behov for yderligere introduktion, under-

visning o. lign. uddyber det f.eks. med, at det ikke er komplicerede velfærdsteknologier, som vedkommende 

arbejder med, at der er superbrugere på stedet eller, at ”der kan gå måneder og år imellem vi anvender de 

respektive hjælpemidler - og viden blive ofte glemt hvis ikke det anvendes - ligesom der ofte er sket nyt siden 

jeg har brugt det sidst. Derfor orienterer jeg mig fra sag til sag og tager udgangspunkt i borgers behov, mere 

end hvad der er indkøbsaftale på”. De kliniske vejledere spørges om, i hvilken grad de anvender velfærdstek-

nologi i de studerendes praktik og i deres eget arbejde; her svarer 14% at de i mindre grad anvender velfærds-

teknologi i forhold til de studerende, 32% i nogen grad, mens 41% gør det i høj grad. I forhold til deres eget 

arbejde anvender en tredjedel af de kliniske vejledere i mindre grad selv velfærdsteknologi, ca. en tredjedel i 
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nogen grad, mens en lille tredjedel gør det i høj grad. I disse fordelinger skal der tænkes på, at halvdelen af 

respondenterne er terapeuter, der er ansat i Sundhedsenheder, hvor tilgængeligheden til velfærdsteknologi 

kan være begrænset. Men tallene indikerer, at der kan være et behov for at øge fokus på de kliniske vejlederes 

adgang til velfærdsteknologi, men også på de studerendes introduktion til og brug af velfærdsteknologi under 

deres praktikforløb. 

 

 

De nye bekendtgørelser på uddannelserne og velfærdsteknologi 

I de nye bekendtgørelser på sundhedsprofessionsuddannelserne, der trådte i kraft juni 2016, er velfærdstek-

nologier indskrevet som læringsmål. De enkelte uddannelser har efterfølgende arbejdet med at ”oversætte” 

de nye bekendtgørelser til semesterbeskrivelser og til undervisningsmål. Semesterbeskrivelserne for de tre 

uddannelser kan kort skitseres på følgende måde:  

 

• På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/tek-

nologi en del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. Li-

geledes er det beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en del af indholdet i de studerendes 

praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget teknologi på uddannelsens 5. og 6. se-

mester. 

 

• På Fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på ud-

dannelsens 2. semester, hvor de studerende modtager undervisning heri. I henhold til læringsudbytterne, 

skal de studerende på 2. semester, kunne anvende teknologier på færdighedsniveau. De resterende seme-

sterbeskrivelser på Fysioterapeutuddannelsen beskæftiger sig ikke med velfærdsteknologi.  

 

• På Sygeplejerskeuddannelsen er velfærdsteknologi/professionsrelevant teknologi nævnt som 

en del af læringsudbytterne på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau i samtlige af uddannelsens seme-

ster beskrivelser. Velfærdsteknologi/ teknologi er også beskrevet som en central del af indholdet i undervis-

ningen på de forskellige semestre. 

 

 

VIA uddannelseschefers perspektiv på velfærdsteknologi 

Uddannelseschefen for sygeplejeuddannelsen beskriver, at der på uddannelsen er faglige drøftelser af, hvor-

dan der skal undervises i velfærdsteknologi. Konkret er der nedsat en arbejdsgruppe med de velfærdstekno-

logiske eksperter, der er ansat på udbudsstederne. Arbejdsgruppens arbejde er at definere hvordan, velfærds-

teknologi kan være en paraply, der hele tiden tages i betragtning, når der arbejdes med sygepleje. Det er et 

arbejde, der er i proces, og ”den drøftelse om, hvor vi er på vej hen, har vi ikke landet endnu”. Uddannelses-

chefen finder, at det er vigtigt, at der er fokus på de studerendes læring på velfærdsteknologi området. De 

studerende skal således have et mindset hvor de forholder sig til velfærdsteknologien, og til hvordan, velfærds-

teknologien fungerer for borgeren. Uddannelseslederen finder, at de studerende skal lære at bruge velfærds-

teknologi i deres praktikker, da skolen ikke kan stille udstyr til rådighed, så ”det er et stort ansvar for praktikken 

i forhold til at få hjulpet de studerende på vej”. Som forudsætning for at arbejdet med velfærdsteknologi på 

Sygeplejerskeuddannelsen kan udvikle sig, peger uddannelseschefen på, at ”vi er nødt til, at der er undervi-

sere, der er opdaterede på området, og kender til hvad der foregår, har en indsigt og har en anden praktisk 

indsigt i det her område”.  

 

Uddannelseschefen for Ergo- og Fysioterapeutuddannelserne beskriver, at hun ikke på nogle af uddannel-

serne har drøftet indhold og rammer med ledere og undervisere for undervisningen i velfærdsteknologi. Bag-

grunden er at der i forbindelse med udvikling og implementering af den nye studieordning ikke har været fokus 

på teknologi. ”Men det vil komme inden 2020” for der er nedsat en national styregruppe og herunder en følge-

gruppe, som skal følge hver enkelt uddannelse bl.a. i forhold til teknologiområdet. I forlængelse af dette øgede 

fokus på teknologi er der fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse mulighed for økonomisk støtte til et projekt, 

der kan afdække, hvordan der arbejdes med teknologi i UC-sektoren. Der er således i 2018 sat gang i et 

afdækningsarbejde – i stil med denne afdækningsrapport – for bl.a. at skabe et solidt fundament og en fælles 

forståelsesramme for en fokuseret indsats i- og på tværs af de ni sundhedsuddannelser og professionshøj-

skolesektoren. Den forventede effekt af projektet er, ”at der bliver skabt grundlag for et løft:  

 
o Af professionsrelevante kompetencer hos studerende på professionsrettede sundhedsuddannelser, 

der øger de studerendes professionsparathed i forhold til relevante teknologier.  
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o Af professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle i praksis gennem relevant 

efter- og videreuddannelse”. 

Uddannelseschefen ser frem til dette arbejde i UC-sektoren, da hun finder at der er et stort behov for at ind-

samle viden på området.   

 

 

VIA underviseres perspektiv på velfærdsteknologi 

Undervisere på Ergo-, Fysioterapeut- og Sygeplejerskeuddannelserne, der har en særligt fokus og viden på 

området, interviewes individuelt om deres arbejde med velfærdsteknologi på de respektive uddannelser. De 

har forskellige muligheder for at arbejde med og udvikle undervisningen i velfærdsteknologi, men samstem-

mende finder underviserne, at de nye bekendtgørelser fremhæver det velfærdsteknologiske område som vig-

tigt i uddannelserne. Samtidigt fremstår målet og rammerne for deres eget arbejde hermed med varierende 

grad af støtte og muligheder. I arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi peger de interview-

ede undervisere på, at de undertiden oplever, at der på deres uddannelse arbejdes i parallelle spor. Det bety-

der, at det kan være vanskeligt at orientere sig klart i forhold til hvilken dagsorden, der er i fokus; Er det fælles 

studieordning? hvordan der kan spares? eller harmonisering af uddannelserne? I forhold til samarbejdet med 

deres kollegaer, peger de interviewede undervisere på flere udfordringer. Dels kan det være vanskeligt at få 

lydhørhed for - og rammer til - et rimeligt omfang af undervisning. Dels kan det være en udfordring at få inte-

resse blandt kollegaer, og forståelse for kompleksiteten i at undervise i velfærdsteknologi. Sidste men ikke 

mindst efterlyses en ledelsesmæssig retning i forhold til at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi. I arbej-

det med udviklingen af deres undervisning i velfærdsteknologi ønsker de at have tiden til og mulighed for at 

skabe sammenhæng med øvrige fag og praksis. Ligeledes ønsker de en mere ledelsesmæssig synlig strategi 

i forhold til teknologi i VIA Sundhed.    

 

Konferencedeltageres perspektiv på velfærdsteknologi  

Den 1. marts 2018 afholdt VIA en temadag om ”Fremtidens sundhedsfaglige professionsuddannelser”. På 

dagen deltog 40 repræsentanter fra sundhedsfaglige uddannelser og klinisk praksis i en workshop om vel-

færdsteknologi. På workshoppen var der fokus på spørgsmålet om ”hvilke kompetencer kræver det at arbejde 

med velfærdsteknologi?”, som henholdsvis studerende, teoretiske undervisere eller vejleder i klinisk praksis. 

Deltagerne legede ”jul i marts måned”, da de fik lov til at ønske hvilke kompetencer, de fandt var vigtige i 

arbejdet med velfærdsteknologi for studerende, undervisere og praksis. Ønskerne fremgår af nedenstående 

opsamling. 
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2 Baggrund og formål  

I februar 2017 underskrev Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed en aftale, der viderefører 

samarbejdet mellem de to organisationer. Aftalens formål er at skabe et stærkt og tæt samarbejde, så med-

arbejdere nu og i fremtiden besidder de nødvendige kompetencer for at løse kerneopgaverne på det kom-

munale sundheds- og omsorgsområde.  

 

Samarbejdsaftalen fokuserer på rammerne for samarbejde og udvikling inden for faglig kvalitet og relevans, 

velfærdsteknologi, udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt forskning, udvikling og innovation. På det 

velfærdsteknologiske område er intentionen et øget samarbejde mellem undervisere og kliniske vejledere, 

samt at højne kvaliteten af de studerendes læring og kompetencer på det velfærdsteknologiske område. 

Denne intention udspringer af, at der i dag i den kliniske praksis og i undervisningssammenhænge, ikke er en 

systematisk og lige adgang til at blive præsenteret for de velfærdsteknologiske løsninger, som der er mulighed 

for at arbejde med bredt i sundhedspraksis og herunder i det nære sundhedsvæsen. Der er mange velfærds-

teknologiske løsninger på markedet, hvoraf nogle er implementeret på plejehjem i Sundhed & Omsorg samt i 

borgernes hjem. Nogle teknologiske løsninger er ved at blive indkøbt og implementeret, mens nye velfærds-

teknologiske løsninger ”banker på” for at blive anvendt i plejehjem og borgernes hjem. 

 

På en workshop juni 2017 - med deltagelse af kliniske vejledere og undervisere - blev ideen født om at arbejde 

med temaet ”Den velfærdsteknologiske legeplads” i et tværprofessionelt samarbejde. Ideens kerne er, at sikre 

at studerende, undervisere og kliniske vejledere har opdateret viden om og, om muligt, sikres adgang til kon-

kret at stifte bekendtskab og arbejde med den omfattende vifte at teknologiske hjælpemidler, der er udviklet til 

sundhedspraksis. Drivkraften i arbejdet er, at have fokus på at skabe ejerskab og sikre relevans og faglighed 

for den enkelte medarbejder. Organisatorisk kan det sikres f.eks. gennem dannelse af makkerpar mellem en 

teoretisk underviser fra VIA Sundhed og en klinisk vejleder fra Sundhed & Omsorg.  

 

Forudsætningen for at arbejde videre med ideen er at have viden og indsigt - dels i den nuværende kliniske 

praksis og drift i Sundhed & Omsorg og dels et kendskab til de nye krav i bekendtgørelserne af 2016, for de 

sundhedsfaglige bacheloruddannelser og undervisernes tilgang hertil. For fremadrettet at arbejde systematisk 

og struktureret indsamles i denne rapport relevant viden bl.a. om nedenstående spørgsmål: 

 

• Begrebsafklaring i forhold til området: er der tale om velfærdsteknologi, sundhedsteknologi 

eller teknologi?  

 

• Hvordan arbejdes der i Sundhed & Omsorg, i Center for Frihedsteknologi, og i de enkelte lo-

kalområder med velfærdsteknologiske løsninger? Hvilke løsninger er implementerede og i drift?  Hvilke pro-

jekter er afsluttede, igangværende og påtænkte? 

 

• Hvordan arbejder uddannelserne for fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker med 

det velfærdsteknologiske felt jfr. de nye bekendtgørelser for nævnte professionsbacheloruddannelser, og 

hvordan undervises der på området?  

 

Baggrund for at der er fokus på netop disse tre uddannelser er, at der mellem VIA Sundhed og Sundhed & 

Omsorg er en fast aftale om praktikpladser. Styregruppen for samarbejdsaftalen, bestående af områdechef 

Lene Offersen, uddannelseschefer Karen Frederiksen og Jonna Frølich, beslutter at der skal gennemføres en 

afdækning af status for arbejdet med velfærdsteknologi i de to organisationer. Denne afdækningsrapport er 

udarbejdet af klinisk vejleder og fysioterapeut Pernille Christensen, implementeringskonsulent og ergoterapeut 

Susanne Riiser, uddannelseskonsulent Gitte Odderup og chefkonsulent Karin Østergaard Lassen.  

 

 



 

 

10 

3 Metoder 

I denne afdækning er der dels gennemført individuelle interview med 15 informanter samt udsendt to spør-

geskemaundersøgelser ved hjælp af SurveyXact. Alle informanter har et perspektiv på det velfærdsteknolo-

giske område i Sundhed & Omsorg og/eller i VIA Sundhed. 

 

De individuelle interviews er gennemført med følgende personer: 

 
o Velfærdsteknologichef, Sundhed & Omsorg 

o To ressourcepersoner på det velfærdsteknologiske område, Sundhed & Omsorg  

o To ergoterapeutstuderende i praktik i Sundhed & Omsorg (5. og 6. semester) 

o Tre fysioterapeutstuderende i praktik i Sundhed & Omsorg (5. og 6. semester)  

o To sygeplejestuderende i praktik i Sundhed & Omsorg (4. og 6 semester)  

o Tre undervisere i VIA Sundhed,  

o To uddannelseschefer i VIA Sundhed. 

Interviewene er lyttet igennem og centrale pointer og refleksioner er trukket ud. Ved behov er hele inter-

viewet transskriberet.  

  

I Sundhed & Omsorg udsendes spørgeskemaer til følgende: 
o 124 ledere (48 forstandere, 21 vice- og områdechefer, 44 ledere af hjemmeplejen og 11 ledere af 

sundhedsenheder med 13 spørgsmål.  

o 50 kliniske vejledere i Sundhed & Omsorg med otte spørgsmål. 
 

Respondenternes svar er behandlet i SurveyXact.  

 

4 Hvad er velfærdsteknologi?  

 

Velfærdsteknologi er som begreb opstået i 2008. På dette tidspunkt var der stort fokus på, at velfærdsteknologi 

ville kunne spare arbejdskraft og imødekomme de demografiske udfordringer, som samfundet stod overfor. I 

2008 blev der på finansloven afsat et stort beløb til udvikling af velfærdsteknologi. På det tidspunkt var begre-

bet ikke specifikt defineret, men siden er det blevet mere veldefineret, uden der dog findes en formel vedtaget 

definition. I det følgende præsenteres derfor nogle eksempler på en definition:  

 

”Velfærdsteknologi defineres som tekniske og digitale hjælpemidler, der bruges inden for æl-

dre-, social- og sundhedsområdet til at: 

a) Hjælpe mennesker med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser: Typisk ældre 

mennesker og/eller personer med (ofte kroniske) sygdomme samt borgere med handicap i 

forskellige former og grader 

b) Understøtte personalet og kvaliteten i den borgernære, typisk kommunale, service, herun-

der i overgangene mellem hospitaler og den kommunale sektor.  

 

Velfærdsteknologi afgrænses som udgangspunkt fra medicinsk udstyr (som typisk indgår i 

diagnosticering og behandling, herunder f.eks. proteser og høreapparater), selv om der også 

er overlap.”  

                                      Uddannelses- og forskningsministeriet 

  

 

”Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til at bevare eller udvikle 

velfærdsydelser (…) Velfærdsteknologi kan være i form af såvel dedikerede hjælpemidler som 

forbrugsgoder, boligindretningsløsninger, undervisningsredskaber, arbejdsredskaber mv., og 
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afgrænser sig primært i forhold til disse ved dets dobbelte fokus. Velfærdsteknologiske løsnin-

ger har både et individuelt og et samfundsmæssigt perspektiv.”  

Ergoterapeutforeningen  

 

 

”Velfærdsteknologi defineres som ” brugerorienterede teknologier, der forsyner eller assisterer 

brugerne med én eller flere offentlige eller private velfærdsydelser og produkter. (…) Fokus 

for velfærdsteknologierne er at sikre en bedre ressourceudnyttelse i forbindelse med vel-

færdsydelser og/eller at tilvejebringe en bedre kvalitet af disse ydelser for deres brugere”.  

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune 

 

I Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune anvendes definitionen på velfærdsteknologi som en paraplydefini-

tion, hvorunder der knytter sig forskellige områder/begreber. Eksempler på underbegreber til velfærdsteknologi 

er: hjælpemidler, træningsredskaber, telesundhed, telemedicin, software, robotter og service (Digital Post).  

 

Til begrebet ”velfærdsteknologi” knytter der sig mange parallel- og søsterbegreber, som bruges i flæng; sund-

hedsteknologi, hverdagsteknologi, frihedsteknologi, sundhedsinformatik, sundheds-IT, digitalisering, mv. 

 

Der er således mange ord og begreber i spil, hvilket kan give anledning til forvirring, dels omkring hvordan 

begreberne anvendes, og dels hvad der forstås ved dem. En anvendelig begrebsafklaring i denne sammen-

hæng er, at definitionen på ”velfærdsteknologi” er kontekstafhængig (1). Det vil sige, at teknologibegrebet er 

et normativt begreb, der har forskellige definitioner afhængigt at den sammenhæng, den defineres i. F.eks. 

definerer kommunerne en teknologi, som en velfærdsydelse, der i korte træk siger, at de kan spare på deres 

personalebaserede ydelser.  

 

5 Det velfærdsteknologiske område i Sundhed & Omsorg 

I dette afsnit beskrives hvordan det velfærdsteknologiske arbejde er organiseret i Sundhed & Omsorg i Aar-

hus Kommune. Fakta omkring selve organiseringen underbygges af interviewmateriale fra chefen for det vel-

færdsteknologiske arbejde i Sundhed & Omsorg samt centrale medarbejdere på området.    

 Organisering af arbejdet med velfærdsteknologi 

 Center for Frihedsteknologi 

Velfærdsteknologi har de senere år fået et større fokus i landets kommuner og udgør en stadig større del af 

opgaveløsningen i primærsektor. I Aarhus kommune har man igennem flere år haft Center for Frihedstekno-

logi, hvis formål er at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi på alle Sundhed & Omsorgs ansvarsområ-

der. 

Historien om ”Frihedsteknologi” 

En borger med flere blodpropper bag sig og deraf nedsat funktionsevne, flytter ind i et af de ombyggede 

plejehjem, som er udstyret med en række forskellige velfærdsteknologier, bl.a. automatisk dør- og vindu-

esåbner, skylle-tørre toilet, loftlift, mv. Han bliver meget motiveret for at tage teknologierne i brug og bli-

ver på et tidspunkt interviewet til en artikel om velfærdsteknologi. Her udtaler han: ”For mig er det ikke 

velfærdsteknologi, men frihedsteknologi, fordi det giver mig frihed til at leve mit liv så uafhængigt som 

muligt med mine nuværende begrænsninger.” 

Direktøren for Sundhed og Omsorg, Hosea Dutschke, finder ordet frihedsteknologi meget rammende for 

den ambition Aarhus Kommune har med velfærdsteknologi, nemlig at det skal give borgerne frihed og 

uafhængighed. Efterfølgende kommer ordet til at indgå i Center for Frihedsteknologi – velfærdsteknologi 

i Aarhus, som navn på den afdeling der arbejder med velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Aarhus 

Kommune. 
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I samarbejde med de øvrige enheder i Sundhed & Omsorg arbejder Center for Frihedsteknologi med at af-

prøve, teste, evaluere og implementere løsninger, som kan: 

• Gøre borgerne mere selvhjulpne 

• Forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsgange for medarbejderne 

• Fremme effektivitet og økonomi for kommunen. 

Derudover ledes også arbejdet med: CareWare Konferencen, CareWare Præsentationsdage, DokkX, DokkX 

På Tur, AppsCafé, mv. (2).  

 

I arbejdet med at teste og implementere velfærdsteknologi, er der etableret en organisation, med en styre-

gruppe, bestående af chefer og ledere på forskellige niveauer i Sundhed & Omsorg. Derudover er nedsat en 

implementeringsgruppe sammensat til at kvalificere og bistå udrulning af større velfærdsteknologiske tiltag til 

hele magistratsafdelingen. Implementeringsgruppen består af en repræsentant fra hvert lokalområde og kan 

enten være en leder eller en medarbejder med velfærdsteknologi eller implementering som del af deres ar-

bejdsfelt. Deltagerne i implementeringsgruppen arbejder bl.a. med planer og indhold i konkrete implemente-

ringsprocesser og kan også være bindeled ud til hvert område. 

 

På hvert plejehjem er der valgt en tovholder1 til implementering af teknologi. Det kan være en fysioterapeut, 

ergoterapeut eller sosu-assistent, som varetager funktionen som velfærdsteknologi-tovholder. Der arbejdes 

på at lave formel kompetenceudvikling for de udpegede tovholdere. Derudover bliver personalet undervist i 

forbindelse med indførsel af teknologi, som kræver ændrede arbejdsgange. Der kan være stor forskel på hvad 

implementeringsprocessen kræver af introduktion, undervisning og organisering. Det tilpasses efter, hvor im-

plementeringstung den konkrete teknologi er – det vil sige hvor store ændringer i arbejdsgange, der er påkræ-

vet for at integrere teknologien eller hjælpemidlet i den daglige praksis. Et eksempel herpå kan være bidet-

toiletter, hertil der er udarbejdet en ”drejebog” til implementeringsprocessen, hvor roller, opgaver og ansvar er 

beskrevet i relevante faser.   

 

I sundhedsenhederne og hjemmeplejen er der endnu ikke en formel udpegning af velfærdsteknologi-tovhol-

dere, men der arbejdes på en organisering af tovholdere i alle typer teams og også netværksmøder for tov-

holderne.  

 

Ud over den ovenfor beskrevne organisering af arbejdet med velfærdsteknologi i lokalområderne i Sundhed & 

Omsorg, er der flere specialenheder, som varetager forskellige opgaver i forbindelse med velfærdsteknologi. 

Ud over Vikærgården, som uddybes nedenfor, arbejdes der med velfærdsteknologiske løsninger til træning, 

rehabilitering, sansestimulation, mv. på fx Neurocenter, Center for Sundhedsforløb og Demens Centrum Aar-

hus. 

 Vikærgården: Center for test og evaluering af velfærdstekno-
logi 

Vikærgården er Sundhed & Omsorgs Akut- og Rehabiliteringsenhed, hvor borgere kan bo i en afgrænset 

periode med fokus på udredning og rehabilitering. Vikærgården er en specialenhed, der er særlig begunstiget 

i forhold til velfærdsteknologi. Derfor ligger Center for Test og Evaluering af Velfærdsteknologi på Vikærgården. 

Her er tilknyttet et tværfagligt team af fire ressourcepersoner, der er halvtidsansat til test af velfærdsteknologi 

og halvtidsansat inden for deres fagområder som er ergoterapi, fysioterapi og sygepleje. Arbejdsfeltet er dels 

at lave afprøvninger af installerede teknologier og dels projekter med nye teknologier, inden for forskellige 

sundhedsfaglige områder. Formålet er at velfærdsteknologien skal medvirke til bedre rehabilitering og trivsel. 

 

Vikærgården får ofte besøg af fagfolk, studerende og andre grupper, der er interesserede i rehabilitering og 

velfærdsteknologi. Som borger på Vikærgården får man tilbudt et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, hvis 

det kan understøtte rehabiliteringsforløbet. Nogle hjælpemidler/teknologier kan bevilges til borgerens eget 

hjem, andre er afgrænset til brug på Vikærgården, pga. pladsforhold, særlige kompetencer eller bevillingsfor-

hold (3). 

 

                                                      
1 Funktionen er september 2018 omdøbt til ”velfærdsteknologi-pionér” 
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I den daglige drift kan der dog siges at være udfordringer i forhold til det oprindelige fokus, nemlig at genop-

træne borgere og undgå genindlæggelser. Det var en gruppe borgere, som fra Vikærgården var tænkt til at 

skulle hjem til plejebolig eller hjem. Velfærdsteknologichefen uddyber: ”Virkeligheden har overhalet kapacite-

ten. Det skyldes, at målgruppen på Vikærgården har ændret sig ret meget på ret kort tid, så der er et stort pres 

på. Det betyder, at vi skal have aktiveret velfærdsteknologi til at levere max værdi i forhold drift. Ændringen er 

hurtigere udskrivelser og dårligere alment niveau af borgerne – mange afgår ved døden når de er på Vikær-

gården. De er fysisk dårligere – de er i en længere fremskreden dårligere sygdomsfase og tættere på døden.  

Denne ændring er sket løbende dels i forbindelse med at nedbringe antallet af liggedage på sygehuset og at 

§140 genoptræning og hele rehabiliteringsindsatsen er flyttet til kommunen. Det er ikke en stor overraskelse 

men en mærkbar tendens”. 

 

Lederen pointerer her, at der i driften er et stort behov for at velfærdsteknologiske løsninger, bidrager til at 

understøtte driften.  

 Velfærdsteknologisk Undervisningscenter 

I starten af 2018 blev det nye Undervisningscenter for Velfærdsteknologi på 458 m2 taget i brug. Formål for 

centeret er at skabe en ramme, der gør det muligt at: 

 

• Undervise i ergonomi og forflytning under optimale vilkår 

• Øge fokus på borger- og pårørendeuddannelse og oplæring i hjælpemidler/velfærdsteknologi 

• Implementere velfærdsteknologi/hjælpemidler 

•Undervisning af terapeuter i produktkendskab. 

Målgruppen er medarbejdere, ledere, borgere og pårørende samt eventuelle interessenter uden for Sundhed 

& Omsorg.  I første halvår af 2018 har i alt 1500 medarbejdere deltaget, og alle kurser er booket resten af året 

2018 i den obligatoriske basisundervisning i ergonomi. I efteråret og frem undervises også fast personale i 

brush-up ergonomi. Ud over den obligatoriske ergonomi-undervisning, benyttes Undervisningscenteret til intro-

duktionsundervisning i nye hjælpemidler og teknologier i forbindelse med implementeringsindsatser. Et ek-

sempel herpå er Carendo-stolen, der er en kombineret bade-toiletstol. Her undervises tovholdere fra hvert 

lokalområde i lokalerne, hvor der er seks stationer med seng og loftlift. Det giver optimale muligheder for at 

øve forflytninger og brug af Carendo-stolen inden den introduceres for borgere og medarbejdere i plejehjem-

mene, hvor der øves videre i den daglig praksis.  

 

Men generelt finder centerchefen, at den videre udvikling af det velfærdsteknologiske område er, at få imple-

menteringen til at ske på en måde, så de velfærdsteknologiske løsninger til stadighed bliver brugt og leverer 

den værdi, som de kan ind i organisationen. I forlængelse heraf er udfordringen ifølge velfærdsteknologiche-

fen, ”at håndtere balancen imellem hvad et menneske kan tage ind i forhold til udvikling. Denne balance er 

både i forhold til medarbejdere og borgere.” 

 DokkX og CareWare 

DokkX er et interaktivt udstillingsrum med velfærdsteknologi finansieret af Velfærdsteknologisk Udviklings-

pulje, som tilgodeser alle magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. DokkX fungerer som en del af kommu-

nens oplysningspligt til borgerne i forhold til serviceloven. Der er skiftende temaer i udstillingen, som afspej-

ler forskellige målgrupper for kommunens ydelser og serviceområder.  

 

 ”DokkX er et nytænkende udviklingscenter for velfærdsteknologi og digitale løsninger. Gennem præsentatio-

ner og demonstrationer af forskellige teknologiske redskaber og hjælpemidler, skal DokkX fremme nysgerrig-

heden og kendskabet til teknologierne” (4).   

 

Formålet med DokkX er med andre ord at skabe et mødested, hvor borgerne i Aarhus kan blive præsenteret 

for velfærdsteknologi, der findes og som kan sætte dem i stand til at leve mere frit og selvhjulpen. Det er det 

brede perspektiv, og derfor ikke kun hjælpemidler, som Sundhed & Omsorg kan visitere til borgerne.  Dermed 
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er formålet også at trække virksomheder ind, og skabe en platform hvor borgere, studerende, NGO-repræ-

sentanter, uddannelsesinstitutioner o.a. kan deltage i mødet og kontakten til virksomhederne.  

 

På DokkX afholdes månedligt CareWare-præsentationsdage, hvor udvalgte teknologier præsenteres for med-

arbejdere. Temaer for månedens præsentation annonceres på Sundhed & Omsorgs intranet og tilbydes alle 

medarbejdere, som kunne have interesse i temaet. Der deltager typisk mellem 10 og 30 medarbejdere til hver 

præsentationsdag.  

 

En gang årligt, i april afholdes to dages CareWare-konference med fokus på de nyeste teknologier samt erfa-

ringer fra praksis med eksisterende teknologier:   

 

”CareWare har fokus på nye teknologiske løsninger inden for social-, sundheds- og rehabiliteringsområdet. 

(…) Formålet med CareWare er at fremme innovation og udvikling af nye og effektive teknologiske løsninger. 

Desuden at udbrede kendskabet til og anvendelsen af disse.” (5).  

 

Der præsenteres ca. 45 forskellige produkter og oplæg for en deltagerkreds på optil 700 mennesker fra ind- 

og udland, kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, mv. Der er netop bevilget EU-midler til at ud-

brede CareWare konceptet til et nordisk perspektiv, kaldet CareWare Nordic. 

 Velfærdsteknologisk udviklingssekretariat 

Udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger sker i en rivende udvikling, og ingen ved alt som velfærdstek-

nologichefen udtrykker det. Han uddyber det på følgende måde; ”Vi har aktiviteter, der sigter på at finde ud, af 

hvad har vi af teknologi. Hele tiden bliver vi i de test, som vi kører, overhalet af virkeligheden. Men finder vi en 

teknologi, der kunne være en ide i at afprøve i virkeligheden, så forsøger vi at finde finansiering til det. Det gør 

vi pt. gennem Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat, og vi gør det eksternt i de puljer og fonde som vi nu 

kan søge. Og vi prøver også at koble os på EU Funding.”  

 

Udviklingssekretariatet administrerer den Velfærdsteknologiske Udviklingspulje (VTU puljen) – hvor styregrup-

pen består af økonomichefer i alle Aarhus Kommunes magistratsafdelinger, ”så den beslutningsplatform vi 

står på, er meget solid (…) der er en vis risikosikkerhed i det de ønsker, at vi har fokus på ”proof of concept”. 

Det vil sige, hvor vi afprøver en prototype eller allerhelst en testning i miniskala, om hvorvidt man kan lave en 

stor skala-implementering til erstatning af en allerede eksisterende løsning.” 

  

 Typer af velfærdsteknologi hvor i Sundhed og Omsorg 

I nedenstående tabel ses en opremsning af de hyppigste velfærdsteknologiske hjælpemidler, der anvendes i 

Sundhed & Omsorg, opdelt efter enheder. Nedenstående tabel tydeliggør en del af den store vifte af vel-

færdsteknologier, der i forskellig grad kan anvendes inden for ældreområdet. 

 

Tabel A. 

Sundhedsenheder Hjemmepleje Plejehjem Specialenheder 

Fysisk træning: 
 Robofit 
 Exorlive 
 Træningsredskaber, 

(forskelligt hvad om-
råderne har indkøbt)  

 
ADL: 
 Robotstøvsuger (til 

afprøvning) 
 Spiserobot (tilgæn-

gelig til relevante 
borgere) 

Fysisk træning:  
 Digi-rehab 
 
ADL: 

 Spiserobot (tilgæn-
gelig til relevante 
borgere) 

 Støttestrømpe af- 
og påtager 

 Småhjælpemidler 
 Bidétsæder 
 
Ergonomi: 

I alle plejehjem pr. 

medio 2018: 
 Loftlift  

 Raizer 

 Bidétsæder el. andet 

skylle-tørre toilet 

 Spiserobot (tilgæn-

gelig til relevante 

borgere) 

 Støttestrømpe af- og 

påtagere 

Vikærgården: 
Fysisk træning: 
 Alter-G 
 Ergotrainer 
 Happy Rehab 
 Treaxpads 
 Fitlight 
 Exorlive 
 Hur træningsmaskiner med 

Intelligente træningskort 
 Elstimulation 
 Walker 
 Træningstrappe 
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 Støttestrømpe af- og 
påtager  

 Ind- og udstignings-
senge / benløftere 

 Småhjælpemidler til 
understøttelse af re-
habiliteringsforløb. 

 
 
 
 

 APV-hjælpemidler 
efter gældende ka-
talog 

 Loftlift 
 Ind- og udstignings-

senge / benløftere 
 Raizer (tilgængelig 

fra juni 2018). 
 
 

 Ind- og udstignings-

senge / benløftere 

 Udredningsbleer 

(kommer til efterår 

2018) 

 Exorlive.  

11 om- eller nybyg-

gede plejehjem (har i 

varierende omfang): 
 Elektronisk dørlås 

 Døråbner 

 Gardinautomatik 

 Vinduesautomatik 

 Elektriske marki-

ser/solafskærmning 

 Højdeindstilling af 

køkkenbord 

 Højdeindstilling af 

håndvask 

 Robotstøvsuger 

 Vaskemaskine og 

tørretumbler i den 

enkelte bolig 

 Kaldeanlæg med to-

vejskommunikation 

 Carendo  

 Mobility monitor  

 Nattero  

 Touch and Play   

 Sara Stedy  

 Roligheds- og aktivi-

tetspakke.  

  

  

 Robofit. 
 
Kognition og kommunikation: 

 Kognitive trænings-apps 
 Silbot 
 Touch and Play.  
 
Arbejdsmiljø/ergonomi: 
 Raizer 
 Ind- og udstigningssenge 
 Carendo 
 Forskellige flytningsplat-

forme 
 Loftlifte 
 Benløftere 
 Nu drive 
 Hemistol 
 Elektriske hæve-sænke 

gangvogne. 
 
Kommunikation- og planlæg-
ning: 
 Beam 
 Cetrea 
 
Desinfektion: 
 Decon-X. 
  
Undersøgelse/udredning 
 Mobility Monitor. 
  
Stue og badeværelsesteknolo-
gier: 
 Wellness bad 
 Skylle/tørre toiletter 
 Sensorgulve 
 Forskellige badeværelses-

indretninger, Hæve-sænke 
toilet og vask, flytbare vaske, 
armaturer etc. 

 Stemmestyring 
 Bad+ 
 Robert. 
 
Demens Centrum Aarhus: 
 Sanserum 
 Aktivitets- og rolighedspakke 
 Silbot (I Demenshjørnet). 

 
 Neurocenter: 
 Exorlive. 
  
 Center for sundhedsforløb: 
 Exorlive. 
  
Ortopædkirurgisk Genop-
træningscenter: 
 Robofit 
 Exorlive.   
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 Implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der mange velfærdsteknologiske løsninger, der kan anvendes i 

Sundhed & Omsorg. Spørgsmålet er hvordan implementeringen af disse hjælpemidler sker? Velfærdstekno-

logichefen beskriver, at det var i finansredegørelsen i 2006, at velfærdsteknologi første gang dukkede op - dog 

uden at ordet ”velfærdsteknologi” blev benyttet. Første gang ordet ”velfærdsteknologi” blev brugt, så vidt vides, 

var på socialdemokratiets sommergruppemøde i 2007. I 2008 så begrebet arbejdskraftbesparende teknologi 

(ABT) lyset. Dette begreb var blevet til forud for finanskrisen, hvor der som nu, inden for ældreområdet, var 

mangel på arbejdskraft. Velfærdsteknologichefen fortsætter: ”Så kom finanskrisen og så var det ligesom om, 

at det fortonede sig lidt, men det var jo stadig væk en økonomisk nødvendighed at spare arbejdskraft. Og som 

pionerer tog – og tager vi - jo de muligheder som vi havde og har. Vi ser på, hvor vi kan få teknologierne? hvad 

der findes? Og i hvilke opgaver ligger det ligger lige for at anvende velfærdsteknologi? Jeg har også spurgt 

økonomiafdelingen om, hvad der koster os mest i ældreplejen?  I 2015 havde vi derfor en undersøgelse af, 

hvor vi bruger vores ressourcer henne. Der fandt vi ud af, at der i Aarhus Kommune, på årsbasis, bruges 55 

mill. kr.  til at give hjælp i baderum. Det affødte nogle projekter: ”Baderum for alle” og ”Fremtidens Baderum” 

–projekter der er finansieret af og drevet frem af ABT fonden”.  

 

Efterhånden blev der i Sundhed & Omsorg opbygget en viden om teknologier, og denne viden pegede på det 

fordelagtige i en øget anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i plejehjem; ”I første omgang handlede 

det om at få teknologi ind i nybyggerier. Byggerierne var projekterede og undervejs, og vi stødte jo på en mega 

mur i forhold til at få det ind, da det var noget bøvl. Men i forhold til nye plejeboliger blev der projekteret med 

en standardpakke på teknologier, som vi tilbyder borgerne i plejeboliger. En del i den pakke er individuelt 

betinget – det vil sige behovsrelateret den enkelte borger efter visitationen. Så implementering af velfærdstek-

nologi er under udrulning, og der hvor man ikke har noget endnu, der er det så på vej; Der er nogle lokalom-

råder, der ingenting har, og så er der nogle, der har været med i nogle af de andre rul [implementeringspro-

cesser]. Desuden har vi haft nogle spareforslag, som går på implementering af skylle-tørre toiletter i hjemme-

plejen, og anvendelse af støttestrømpepåtager. Her er borgere i hjemmeplejeregi screenet i forhold til om de 

kunne benytte teknologien. Så der findes ikke noget entydigt svar på, hvordan de forskellige teknologier er 

implementeret i Sundhed & Omsorg”.  

 

Generelt er der i organisationen fokus på velfærdsteknologi, idet ”en af vores store indsatsområdet er imple-

mentering af teknologi” fortæller velfærdsteknologichefen. ”Der hvor vi er kommet længst er implementering 

af loftslifte. Vi er gået fra at være to personer til at være en person i forflytningssituationerne. Der begynder vi 

så i en parallel målgruppe at anvende Carendo-stolen, der er en bad- og toiletstol. Ideen er at flytte borgerne 

mere nænsomt med mindre forbrug af personaletimer, og gerne hvor man kan få bygget et mønster ind, som 

tager hensyn til borgerne. Det er det som det handler om. Og i den forbindelse er vi jo blevet klar over, at selv 

om man har installeret [velfærdsteknologi], har man ikke implementeret. Selvom om man har taget det første 

skridt i implementeringen er man ikke i mål.”  Velfærdsteknologichefen beskriver her udviklingen af implemen-

teringen af loftslifte. Det første år, hvor loftslifte var blevet implementeret, viste målinger, at 60 % af de flytnin-

ger, der kunne enkeltmandsforflyttes, blev udført af en enkelt medarbejder med hjælp fra en loftslift. Men året 

efter, hvor samme måling blev gennemført var dette antal faldet til 34%. Centerchefen forklarer dette på føl-

gende måde:  

 

”Det er ikke fordi vores medarbejdere er dovne, dumme, vrangvillige eller ugidelige. Det er simpelthen fordi 

sådan fungerer ting; i første runde lærer vores medarbejdere at bruge loftsliftene i forhold de borgere, som 

liftene er installeret hos. Her er medarbejdende meget optaget af, hvordan liften egentligt bruges. Så sker 

der en ændring, så det ikke længere er muligt eller borgeren dør. [I parentes skal nævnes, at det gennem-

snitlige ophold på plejehjem i Danmark 1,8 år, hvor Sundhed & Omsorg ligger lidt højere på ca. 3,1 år]. 

Men man havde ikke lært medarbejderne at screene den næste borger for, om der kunne enkeltmandsfor-

flyttes her? De havde gjort det, som de skulle i forhold til første runde. Så vi bestilte så, og fik penge til, en 

ny runde undervisning, som man så udvidede. Det sidste skridt på den vej er, at vi har forsøgt – vi er ikke 

i mål endnu, men vi er på vej – at bygge undervisning i brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler op 

sammen med ergonomiundervisningen. Ergonomiundervisningen er lovpligtig i forhold til afløsere og nyan-

satte (…). På nuværende tidspunkt har vi kigget på Arbejdstilsynets vejledning, der siger at man skal un-

dervises ikke i ET hjælpemiddel men i DET konkrete hjælpemiddel, som medarbejderen skal anvende i sin 

daglige funktion.”   
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Velfærdsteknologichefen uddyber her, at der arbejdes på at den enkelte medarbejder kan certificeres til at 

bruge et velfærdsteknologisk hjælpemiddel: ”for når en borgers almene befindende og selvhjulpenhed f.eks. 

er afhængig af en ud- og indstigningsseng, er det så ikke rimeligt, at en medarbejder bliver undervist i, hvordan 

en sådan seng svinger hele sit leje? og hvordan de skal undervise borgeren og familien? Er det ikke rimeligt, 

at de får en undervisning og certificering heraf? Jo, det synes jeg. Vi er ikke helt i mål, da vi ikke har certificering 

på plads med de enkelte konkrete produkter.” 

 

Det seneste fokus i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi er ifølge velfærdsteknologichefen, ”at 

skabe platforme, der gør at man [medarbejdere og ledere] ved, hvor er vi henne”.  

 

Som det fremgår af præsentationen af DokkX, fremvises her ikke kun hjælpemidler, som Sundhed & Omsorg 

kan visitere til borgere i plejehjem eller hjemmeplejen. Her kan problematikken derfor være, at DokkX fremviser 

en teknologi, som borgerne efterspørger, men som Aarhus Kommune ikke har i sin hjælpemiddelportefølje. Et 

eksempel herpå var, da DokkX ”viste det sammenklappelige el-køretøj, der klappet sammen fylder 2 x flyhånd-

bagage. Der kom ansøgninger fra 14 par, der var vandt til at tage på storbyferier, men ikke længere var i stand 

til det pga. den ene parts funktionsnedsættelse. De ville gerne have sådan et el-køretøj bevilget til 28.000 kr. 

Det kan jo også give en ganske forbedret livskvalitet (…) men det endte med, at virksomheden har oprettet en 

virksomhed der udlejer el-køretøjer, til par hvor den ene part har brækket benet eller andet, og prisen er for-

nuftig i forhold til rejsens pris.” 

 

Dette er et eksempel på et velfærdsteknologisk hjælpemiddel som kommunen ikke kan bevilge til borgere, 

men hvor kommunen er videns formidler. Borgeren kan vælge selv at købe den velfærdsteknologiske løsning, 

eller som i ovennævnte tilfælde hvor der kunne findes en løsning, der hjælper borgeren til at få udbytte af et 

hjælpemiddel uden eget køb.    

 

 Erfaringer med undervisning i velfærdsteknologi 

Igennem de seneste år er der indsamlet erfaringer i forhold til hvordan et kursusforløb i velfærdsteknologi med 

fordel kan formes. Her viser erfaringerne, at medarbejderne har brug for dels selv at prøve at bruge de konkrete 

velfærdsteknologiske hjælpemidler, at få viden om, hvad der konkret er adgang til af hjælpemidler i organisa-

tionen, og dels viden om ”hvad går jeg hjem og gør for at få det til at virke? Og hvordan får jeg mine kollegaer 

med på vognen?”.  

 

Rent teknisk vil der oftest være noget at lære for den enkelte medarbejder, men for nogle velfærdsteknologiske 

hjælpemidler handler det ikke kun om teknik. Et eksempel herpå, er brugen af Carendo-stolen. Formålet med 

stolen er, at den nedre vask kan flyttes fra sengen (soveværelset) og ud i stolen (i badeværelset). Borgeren 

kan hjælpes tøj på i samme ombæring, så medarbejderen undgår at lifte borgeren frem og tilbage. En central 

medarbejder i Center for Frihedsteknologi uddyber: ”Brug af stolen kræver en helt anden arbejdsteknik og 

anden måde at arbejde på end det, som man typisk er oplært i, i forhold til at lave nedre hygiejne i en plejeseng. 

Ved brug af en Carendostol, skal man [som medarbejder] tænke anderledes, og man skal starte arbejdsgan-

gen et andet sted (…) Men oftest er det ikke kompetencer, som undervisere på skolerne har, i forhold til 

hvordan teknikken er, når man bruger egen krop til vægtoverførsel, så man lige får underbenet fri fra underla-

get så man kan få buksebenet på. Der er nogle helt lavpraktiske og basale arbejdsteknikker i det, som er 

meget anderledes end den måde, som vi er vant til at arbejde på. Man kan ikke lige logisk tænke sig til det. 

Det er noget som man skal oplæres i.… Så vi skal sikre os, at de medarbejdere, der bruger den, har fået 

kompetencerne til at bruge den på den RIGTIGE måde. For ellers så ”gør vi bare lige som vi plejer”, og så 

bliver det en dyr badestol, der ikke virker ordentligt. For så lader vi den være eller går tilbage til det vi kender”.  

 

Dette eksempel illustrerer, hvor vigtigt det er, at medarbejdere blive undervist i den korrekte brug af velfærds-

teknologiske løsninger i en praksisnær tilgang med fokus på borgeren. Erfaringerne er derfor, at ”det er i 

praksis man skal have det i hænderne. Især for VIA uddannelserne ligger der også meget i at kunne lave 

analysen og matchen - altså øve sig i at lave match mellem en specifik borger og et produkt.” Den mulighed, 

som undervisere fra VIA i dag har til at få kendskab til produkterne, er typisk gennem besøg på DokkX samt 

en rundvisning på Vikærgården en halvdag.  
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Men viden om dette match mellem en borgers behov og en mulig velfærdsteknologi ”det ved ikke engang det 

faste personale [i Sundhed & Omsorg], for det rigtig, rigtig svært at vide. For der kommer hele tiden noget nyt: 

hvad kan man få og hvad kan man ikke få? Hvad er der kørt projekt på, og hvad er der ikke?”. Denne centrale 

medarbejder beskriver her, at der ikke er ét sted, hvor man kan finde disse oplysninger: ”Man skal vide, at der 

er teknologi der er APV rettet, og teknologi der er borgerrettet mod borgernes selvhjulpenhed, og så er der 

teknologi, der hedder træningsredskaber og rehabilitering som er et tredje sted. Så organiseringen omkring 

det hjælper ikke til at gøre det nemmere.” Hun konkluderer, at denne viden kan betegnes som ”specialviden”.  

 

Det næste spørgsmål er, når det rette hjælpemiddel er fundet til borgere: hvilke kompetencer har den enkelte 

medarbejder til at anvende hjælpemidlet? Udfordringen synes her at være, at medarbejderne oplever, at ”alle 

skal vide alt”. En terapeut beskriver det på følgende måde: ”I og med at vi får flere og flere borgere tidligt hjem 

fra sygehuset – så skal vi som sygeplejersker og terapeuter forholde os til flere og flere diagnoser (…) det 

kalder på en helt anden faglighed og tilgang til borgerne og viden. Vi skal vide omkring ernæring, vi skal vide 

omkring screening, vi bliver undervist i Bradenskala (klassifikationsskala til vurdering af tryksår) og Bristolskala 

[skala til vurdering af afføring], selv om vi er terapeuter. Alle skal vide alt om alt. Det kalder på, at vi skal være 

hurtigere til at få de her folk på benene, så det kræver, at man har en viden om de forskellige diagnoser, at vi 

kan hjælpe med medicin og ernæringsindsatser. Det er fint, at vi skal have et kendskab til tingene, men der er 

grænser for, hvor meget vi kan tage ind. Og det stritter mod hinanden, for man kan ikke både være generalist 

og specialist, men det er det som vi skal lige nu”.  

 

Denne ressourceperson beskriver et eksempel på, hvad det betyder, at alle skal kunne alt: ”En borger kommer 

hjem fra sygehuset og sygeplejersken fortæller, at borgeren skal ligge på en trykaflastende madras. Der bliver 

bestilt en trykaflastende madras, men der er ingen der aner, hvad man gør med den type madrasser. Medar-

bejderne har nærmest en blokering over for dem. Resultatet er, at borgeren ligger på en flad madras i en uge 

og er tryksårstruet. Det er lige til en indlæggelse igen. Der kommer teknologien ind igen. Vi er nødt til at give 

medarbejderne det løft så, at de kan anvende teknologien. Men der er ingen, der har tid til at læse vejlednin-

gerne om, hvordan det er vi får pustet den her madras op, håndterer eller bruger den. Her kunne det være 

smart at have nogle ressourcepersoner, der kunne gå ud i praksis, hvor det daglige personale i situationen 

kan kalde på ressourcepersonen…. For der er ikke nogen af os i driften, der har tid til at gå ud og hjælpe 

hinanden på kryds og tværs.” 

 

Dette eksempel tydeliggør, at der måske er behov for at se bag om det overordnede formål med at forebygge 

indlæggelser, og sætte fokus på, hvad der konkret er årsagen til genindlæggelser. Samtidigt tydeliggør ek-

semplet, at en allesteds nærværende ressourceperson kan tænkes at være en del af løsningen i forhold til at 

sikre den optimale anvendelse af de velfærdsteknologiske hjælpemidler. En model kan være at ressourceper-

sonen kan hidkaldes og hjælpe medarbejdere i praksis, når der er behov for hjælp til at bringe et velfærdstek-

nologisk hjælpemiddel i anvendelse.  

 

 Velfærdsteknologiens potentiale 

I forhold til det nuværende udviklingstrin for velfærdsteknologiske løsninger finder chefen for Center for Fri-

hedsteknologi, at ”hvis der hvor vi er i dag med udviklingen af teknologi, kan sammenlignes i forhold til fly, så 

er vi nok omkring 1. verdenskrig med teknologien. Længere er vi ikke, men potentialet er bare mega stort”. I 

forlængelse heraf understreger velfærdsteknologichefen, at Sundhed & Omsorg gerne vil matche et behov 

hos borgere med en teknologi og omvendt gerne se om en konkret teknologi kan matche en borgers behov: 

”Der er ingen løsning, der passer alle. Standardisering er en god ting, men så skal tingene kunne indstilles, og 

der skal undervises i, hvordan det bedst kommer til at passe ind i borgerens hverdag.” 

 

Velfærdsteknologichefen peger på, at der er potentiale for, at meget kan måles per automatik – og dermed 

være en hjælp i forhold til at tage bedre vare på borgere og medarbejdere. Han skitserer et eksempel i forhold 

til skylle-tørre toilettet: ” Hvis man bare kunne vide, hvor tit et skylle-tørre toilet skyller i løbet af en dag? Hvis 

den skyller 17 gange i løbet af en dag, så er der nok en der har en urinvejsinfektion, maveonde, bruger toilettet 

atypisk, har mange gæster, har barnebarn på besøg der leger. Men det at have en indikator på, hvad der sker, 

er jo fornuftigt nok, for vi skal jo nok ind og se, hvad der sker. Vi siger, at vi gerne vil have en tæt kontakt 

mellem den fagperson, der kommer hos borgeren og borgeren, og vi berammer det kliniske blik. Nu er jeg selv 

uddannet sygeplejerske og ved godt, hvor vigtigt det er at have sin bevidsthed med i forhold til, hvad det er for 
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et menneske, som jeg står overfor i forhold til de parametre, der nu skal kigges efter. Samtidigt spørger jeg, 

går det galt? Ja, det gør det tit. Og jeg spørger også: ”Hvis vi bruger teknologien intelligent kan vi så få nogle 

tilbagemeldinger som sætter os i stand til at tage bedre vare på borgerne og dermed på hinanden? Ja, det 

mener jeg godt, at vi kan gøre bedre end vi gør i dag.” 

 

Velfærdsteknologichefen er meget bevidst om, at der i forhold til den videre udvikling af velfærdsteknologi er 

en meget, meget stor udfordring i forhold til etik og jura; ”det vil være en rigtig god idé, hvis man i juridiske 

kredse begynder at forholde sig til, hvordan man med rettidig omhu på det juridiske område kan forhold sig til, 

hvordan vi kan få teknologiens nytteværdi stillet til rådighed for borgerne. Vi har på nogle områder søgt om at 

blive frikommune. Vi er f.eks. i gang med søvnmonitorering og forsøger at brede det ud, for det har så stor 

betydning for borgernes velbefindende i hverdagen, hvordan søvnen er. Og hvis vi for enkle ikke-kostbare 

midler kan give en bedre søvn, så er det jo det som vi skal. Det har vi fået lov til som projekt.” Her er udfor-

dringen i den videre implementering, at få den juridiske accept heraf.  

 

 Ledelsesmæssigt perspektiv på velfærdsteknologi i områderne 

For at indsamle viden om det ledelsesmæssige perspektiv i områderne i Sundhed & Omsorg udsendes spør-

geskema til i alt 125 chefer og ledere. Her af har 55 besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en gennemsnitlig 

svarprocent på 44. For de enkelte stillinger fordeler svarprocenten sig som anført i tabel B:  

 

Tabel B 

Stilling Antal ansatte Antal besvarelse Svarprocent, % 

Vice- og områdechefer 21 9 43 

Forstandere 48 24 50 

Ledere af hjemmeplejen 44 10 21 

Ledere af sundhedsenheder 11 7 64 

Ikke oplyst  5  

I alt 124 55 44 i gennemsnit 

 

Svarprocenten for ledere af hjemmeplejen skiller sig ud ved, at kun lidt over en femtedel af disse ledere har 

besvaret spørgeskemaet. I den forbindelse skal det nævnes, at der i plejehjem de seneste år har været et 

særligt fokus på velfærdsteknologi, hvor plejehjemmene er blevet begunstiget. Samme velfærdsteknologiske 

fokus har der ikke været i hjemmeplejen, hvilket findes relevant at nævne i denne sammenhæng.  

 

Informanterne spørges indledningsvist om, der i deres område er implementeret velfærdsteknologiske løsnin-

ger, hvilket hovedparten (88%) af informanterne tilkendegiver. Nogle ledere nævner, at de har deltaget som 

pilotområde i forhold til arbejde med implementering af nye teknologiske løsninger. På spørgsmålet om hvilke 

løsninger nævnes: loftslift, bidetsæder/bidettoilet/bidetsæder/skylle-tørretoilet/skylletoiletter/hæve-sænketoi-

let, Carendo hygiejnestol, Raizer, elektroniske gardintræk, elektroniske skabsløsninger, robotstøvsuger, dør-

åbner, vindues-automatik, markiser, døgnrytmebelysning i gange og dagligstuer, Touch and Play skærme, 

massagestol, demens gyngestole, Imnupude, ind - og udstigningssenge, vendelagner, Exorlive, redskab til 

elektroniske træningsprogrammer, Sara Steady, PC Tablet, svingbar vask, Carino, strømpepåtager/-aftager, 

Mobility Monitor og sanserum.  

 

Lederne spørges herefter, om de finder at medarbejderne har de nødvendige kompetencer i forhold til at ar-

bejde med de velfærdsteknologiske løsninger, som de skal anvende i arbejdet. Halvdelen af lederne finder, at 

medarbejderne har de nødvendige kompetencer, 40 % finder ikke at medarbejderne har de nødvendige kom-

petencer og 10% ved ikke. Informanterne som ikke finder, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer, 

uddyber dette med at medarbejderne mangler viden, detailkundskab, motivation, kendskab til at hjælpemidlet 

findes og dets potentiale. Desuden pointeres det, at vurderingen af medarbejdernes kompetencer ”kommer 

an på i hvilken grad der sikres implementeringsunderstøttelse”. I forhold til hvordan medarbejdernes kompe-

tencer forbedres, refereres der til, at en tovholder for velfærdsteknologi kan være en god model. 

 

Herefter spørges lederne om, hvor vidt de finder, at de selv som ledere har de nødvendige kompetencer i 

forhold til velfærdsteknologi. Her mener 26 ud af de 41 respondenter (63%) at det er tilfældet. Disse ledere 
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oplever at være hjulpet/understøttet ved overvejende at have tovholdere og superbrugere samt ved selv at 

have viden og interesse for området. Flere nævner ligeledes, at de har fået god støtte af Center for Friheds-

teknologi. 27% af respondenterne mener ikke, de har de nødvendige kompetencer, og 10% ved det ikke. 

Samlet set tyder det på, at fire ud af ti ledere ikke selv vurdere at have de nødvendige kompetencer på vel-

færdsteknologiområdet. Denne gruppe efterlyser:  

  

 Bedre understøttelse fra f.eks. Center for Frihedsteknologi til at vurdere den velfærdsteknologi som 

man som leder præsenteres for f.eks. af udbydere/producenter, som ønsker det afprøvet i praksis  

 Behov for støtte til overblik og videndeling 

 Viden om, hvordan man som leder i hjemmeplejen, kan hjælpe og aflaste sit personale målrettet 

svarende til de muligheder, der er på plejehjemmene 

 Brug for tydeligere plan for implementering af velfærdteknologi  

 Brug for strategiske kompetencer i forhold til at prioritere velfærdsteknologi.  

 

Lederne spørges herefter om de finder, at de bliver tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. Her tilken-

degiver 31 ud af 45 respondenter (69%), at det er tilfældet. Af de uddybende svar fremgår, at det sker via 

nyhedsbreve, intranet, hjemmesider, rapporter, dialog med Center for Frihedsteknologi, via tovholdere og liv-

liner, fagblade og messer som CareWare m.m. En respondent beskriver, at der i deres område ”er strategisk 

fokus på velfærdsteknologi med uddelegeret ledelsesansvar til første linjeleder. Disse sikrer, at vi får sat tek-

nologien på dagsordenen både i ledelsen, men også i team samt i forhold til relevant inddragelse af staben”. 

En respondent fremhæver, at det er ”engagerede medarbejdere, der præsenterer det for fodfolket, der skal 

bruge det i hverdagen”. En leder beskriver, at hun mange gange tilegner sig viden ”ved at prøve forskellige 

ting af i forbindelse med projekter. Personalet og ikke mindst tovholderen er meget optaget af nye som gamle 

teknologier, og drives af om de giver mening for borger og/eller personale. Vi undersøger ofte lidt rundt om-

kring, og er ofte lydhøre i forhold til nye projekter m.m.”. En respondent supplerer med, at ”der bliver netop 

søsat et projekt med flere velfærdsteknologiske hjælpemidler, som der informeres om på forhånd”. En respon-

dent oplever sig primært informeret via producenter, og savner en mere nuanceret information fra uvildige.  

 

Tyve procent af de ledere, der har responderet, finder ikke at de bliver tilstrækkeligt informeret, og 11% ved 

ikke. De ledere, der ikke finder at de bliver tilstrækkeligt informeret, udtrykker bl.a. at ”jeg synes ofte, at jeg 

selv skal være opsøgende i forhold til, hvad vi får af velfærdshjælpemidler. F.eks. ved jeg ikke hvornår vi skal 

implementere den nye toiletstol, men jeg ved at man er i gang nogle steder. Det kunne være rart med lidt 

mulighed for planlægning i god tid”. En respondent udtrykker, at ”jeg er usikker på, hvordan vi kommer i gang 

med systematisk at anvende teknologiske løsninger mere generelt. Usikkerheden går på økonomi, vedlige-

hold, brug og effekt for borgere”. Og i forlængelse heraf udtrykker en respondent, der får sine informationer 

fra Portalen og nyhedsbreve at, ”det ikke altid er klart, hvad der findes [af hjælpemidler], og jeg er usikker på, 

hvordan jeg skal formidle det videre til personalet”. Her peger en respondent ligeledes på, at ”der er juridiske 

spørgsmål i grænselandet mellem hjælpemidler og velfærdsteknologi, der stadig er uklare. Ligeledes er der 

mange udbudsregler at holde øje med ved indførelse af teknologier”.   

 

Samlet set tyder det på, at hver tredje leder ikke oplever at være tilstrækkeligt informeret om velfærdsteknologi. 

To tredjedele af lederne beskriver en palet af informationskilder, men peger ikke entydigt på en enkel/enkle 

informations- og kommunikationsveje. Ud fra de uddybende svar fra lederne på, om hvad de kunne ønske sig 

anderledes i forhold til information om Sundhed & Omsorgs arbejde med velfærdsteknologi, nævnes bl.a. 

følgende: 

 

 Yderligere – og den rigtige - information til de rigtige målgrupper 

 Generelt større kendskab til, viden om og invitation til at se, hvad Sundhed & Omsorg har af vel-

færdsteknologi, og hvad borgerne kan tilbydes 

 Bedre understøttelse fra Center for Frihedsteknologi 

 Tydeligere ramme for det økonomiske råderum 

 Tydeligere plan for implementering af hjælpemidler i de forskellige områder 

 Et kort og præcist nyhedsbrev hver tredje måned med en status på hvilke muligheder, der findes og 

eksempler på hvad og hvor, det er brugt med succes. Formålet er at guide ledere og medarbejdere 

ind i den velfærdsteknologiske verden 

 Et Sundhed & Omsorg-katalog over velfærdsteknologiske løsninger delt op efter ”forankret”, ”under 

implementering” og ”under afprøvning” 
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 Formidling af gode video-historier ud fra kvalitetsbegrebets tre ben: borger- medarbejder- og organi-

satorisk perspektiv. 

 

I forhold til selve arbejdet med at implementere velfærdsteknologiske løsninger foreslår en leder en ”mere 

nudgende tilgang, så det ikke kun (oftest) tænkes ind i en besparende kontekst, men har et mere borgerind-

dragende og arbejdsmiljømæssigt afsæt”. Nogle udtrykker ligeledes et ønske om implementering af flere tek-

nologiske løsninger som på Vikærgården, da det har betydning for overgangen til anden plejebolig: ”Jeg ople-

ver flere teknologiske løsninger for borgere, der kommer fra Vikærgården, som vi eller borger ikke kan få med 

/ikke få tildelt, når vedkommende flytter ind i vores bolig. Dette har betydning for opgaveløsningen og arbejds-

miljøet for medarbejderne samt om borgeren kan være selvhjulpen”.  

 

En respondent udtrykker et klart ønske om ”en introduktion til om vi har en strategi på området, der også 

omfatter sundhedsfremme og forebyggelse, som er det område som jeg beskæftiger mig med. Jeg føler mig 

meget overladt til mig selv, også ved projekter, der er initieret fra Center for Frihedsteknologi. Jeg skal selv 

finde økonomi og ressourcer til at teste ny velfærdsteknologi. Og hvis jeg finder det, skal jeg også selv finde 

finansiering til at drifte løsningen efterfølgende. Det gør, at jeg ofte siger nej til at prøve noget nyt af”. 

 

Sammenfattende peger data på, at der i kommunikationsarbejdet omkring velfærdsteknologi med fordel f.eks. 

kan arbejdes med større gennemsigtighed og overblik på det velfærdsteknologiske felt, en tydelig strategi på 

området, en tydelig ramme for det økonomisk råderum, et egentlig velfærdsteknologisk nyhedsbrev og et for-

slag om en tilgang til velfærdsteknologi, så det ikke kun tænkes i en besparende kontekst – men har et mere 

borgerinddragende og arbejdsmiljømæssigt afsæt. 

 

Informanterne spørges herefter om, hvordan deres medarbejdere informeres og introduceres til velfærdstek-

nologi. Her nævnes (igen) nyhedsbreve, via mails, på (ugentlige) teammøder, morgenmøder, introduktion ved 

nøgleperson, via oplæring hos borgere som har velfærdsteknologiske hjælpemidler, undervisning af ressour-

ceperson med viden om teknologi, ergonomikurser, ved implementering af nyt, ved opfølgning fra tovholders 

side eller via lederen selv.  

 

Gruppen af ledere spørges herefter i hvor høj grad de på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) oplever, at vel-

færdsteknologi er på dagsordenen ledelsesmæssigt. Fordelingen af svarene ses i nedenstående graf: 

 

 

 
 

 

 

Af ledernes uddybende svar i forhold til, hvordan de indgår i drøftelse om velfærdsteknologi i ledernetværk 

o.l., nævnes diverse mødefora som internt/lokalt i ledergruppen, møde med den lokale tovholder for velfærds-

teknologiområdet, forstandermøder, områdeledelsesmøder, direktionsmøder, møder i styre- og implemente-

ringsgruppen og i samarbejdet med Hjælpemiddelcenteret og Center for Frihedsteknologi. Nogle ledere be-

skriver, at velfærdsteknologi (kun) er på dagsordenen i forbindelse med arbejdsmiljø og ergonomi, når der skal 

indføres en ny teknologi, når der skal lægges plan for vedligehold eller når det indgår som en del af besparel-

ser.  

 

De ledere, der ikke indgår i drøftelser om velfærdsteknologi i ledernetværk, har forskellige bud på hvad de 

kunne ønske i den sammenhæng: 
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 Det skal være et netværk med de medarbejdere, som har borgerkendskab og som kan bevilge og/el-

ler anmode om hjælpemidlerne 

 Ikke flere møder, da det er eget ansvar at opsøge viden, men flere velfærdsteknologiske muligheder 

 Information om, hvordan vi får koordineret og systematiseret vores tilgang til velfærdsteknologi. 

 

Under tidligere besvarelser har nogle respondenter udtrykt ønske om en tydeligere økonomisk ramme. I den 

forbindelse spørges hver leder om vedkommende har økonomisk mulighed for selv at træffe beslutning om at 

anskaffe velfærdsteknologisk udstyr? Hertil svarer 17 ”ja” (40%), 21 ”nej” (49%) og 5 (12%) ”ved ikke”.  

 

Lederne, der selv har økonomiske muligheder for at kunne træffe beslutning om at anskaffe velfærdsteknolo-

gisk udstyr, spørges om i hvor høj grad på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) de prioriterer at anskaffe vel-

færdteknologisk udstyr. Fordelingen af svar ses i nedenstående graf:  

 

  

 
 

Ledere, der ikke selv har økonomiske muligheder fra at kunne træffe beslutning om indkøb af velfærdstekno-

logisk udstyr, spørges om de har et ønske herom. Fordelingen af svarene fremgår af følgende graf:  

 

 
 

Samlet set fremstår det, at hovedparten af ledere i Sundhed & Omsorg gerne selv vil træffe beslutninger vedr. 

anskaffelse af velfærdsteknologisk udstyr, og at de også vil prioritere sådanne indkøb.  

 

Flere af respondenterne har tidligere henvist til tovholdere på det velfærdsteknologiske område. Informanterne 

spørges nu om der i deres område, er en ressourceperson på det velfærdsteknologiske område. Hertil svarer 

25 ledere ”ja” (59%), 9 svarer ”nej” (21%) og 8 svarer ”ved ikke” (19%). De faggrupper, der hyppigst er res-

sourcepersoner på området er ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og –hjælpere 

og få sygeplejersker enten i et monofagligt arbejde eller som en velfærdsteknologigruppe, der består af for-

skellige faggrupper. Forankringen af disse ressourcepersoner synes primært pt. at være i plejehjem. Fra de 

ledere, der ikke har en ressourceperson på området, er der overvejende et ønske om at have en ressource-

person på området. En respondent fremhæver, at det er ”vigtigt at viden er så tæt på medarbejdere og teamet 

som muligt”. I forhold til dette spørgsmål er det dog værd at bemærke at det ikke er tydeligt, hvad der forstås 

ved henholdsvis ”ressourceperson” og ”tovholder”, og dermed er der ikke tydelighed i forhold til om disse har 

det samme faglige niveau, arbejdsfunktioner osv.  

 

Informanter spørges herefter, om de oplever at der er en klar implementeringsstrategi på det velfærdstekno-

logiske område i Sundhed & Omsorg? Hertil svarer 15 ”ja” (37%), 11 ”nej” (27%) og 15 ”ved ikke” (37%). Disse 

svar tyder på, at hvis der er en implementeringsstrategi på feltet, så har over halvdelen af informanterne ikke 

kendskab hertil. På spørgsmålet om hvordan denne strategi formidles, svarer respondenterne, at den formid-

les via nyhedsbreve og ledermøder. Der er ligeledes svar der peger i retning af, at flere af de positivt-svarende 

selv sidder med i grupper omkring velfærdsteknologi. En referer ligefrem til et ”velfærdsteknologisk netværk”.  
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Af de respondenter, der svarer negativt på om de oplever, der er en klar implementeringsstrategi, fremgår der 

en række forslag, men de færreste er i forhold til forbedring af selve formidlingen af implementeringsstrategien. 

De fleste svar går på indholdet, og ikke på hvordan strategien formidles. Men der er alligevel nogle interessante 

svar, som f.eks. at en respondent savner konneks til Center for Frihedsteknologi og oplever afdelingen helt 

dekoblet fra det arbejde, der foregår i praksis. En respondent peger på, at ”det er svært, når en borger har 

afprøvet et hjælpemiddel, som gør hverdagen lettere, men så efterfølgende ikke kan få det bevilget. Det er et 

etisk dilemma”. I forhold til implementering udtrykker en respondent, at ”det opleves som om, der ikke tages 

højde for alle delelementer i en implementeringsfase. F.eks. aftaler om vedligeholdelse eller gennemtænkt 

plan for undervisning af personale”. En respondent fra hjemmeplejen udtrykker et ønske om, at borgere gene-

relt fra samfundet oplyses om, ”at vi lever i en tidsalder, hvor vi skal have hjælp fra teknologien, således at 

borgere og deres pårørende ikke føler, at vi ikke vil være i hjemmet, men gerne vil hjælpe og skåne medarbej-

derne i forhold til deres arbejdsmiljø”. Og endelig har en respondent et forslag om at frikøbe en implemente-

ringsmedarbejder lokalt, der kan understøtte og opspore potentielle brugere af velfærdsteknologi.  

 

Til sidst spørges informanterne, om de oplever etiske problemstillinger i forhold til implementering af vel-

færdsteknologi. Hertil svarer hver tredje ”ja” (35% af 40). Disse problemstillinger handler om, at:  

 

 ”Der ofte ikke er taget stilling til, hvilke konsekvenser implementeringen af ny teknologi har for 

både borgere og medarbejdere” 

 ”At de velfærdsteknologiske løsninger skal tilpasses borgernes ønsker og behov, og medarbej-

dere skal motiveres til at se potentialet”  

 ”At normering reduceres i forbindelse med indførelse af velfærdsteknologi” 

 ”Det handler mest om befolkningens syn på, at det handler om besparelser frem for mere selv-

stændighed, værdighed og livskvalitet” for ”vores borgere, tror at vi ikke vil være der i hjemmet, 

og at vi udelukkende gør det for at spare penge. Ligeledes en misforstået opfattelse af berø-

ringsangst, fysisk og mentalt – vi vil ikke hjælpe dem på toilettet, og vi har ikke tid til at snakke 

med dem” 

 ”De friskere borgere, der er kandidat til Carendo-stolen kan føle sig mere sygeliggjorte ved at 

skulle sidde i stolen”    

 ”At velfærdsteknologien kan opleves som overvågning”. 

 

Respondenterne peger således på flere etiske problemstillinger i forbindelse med implementering af velfærds-

teknologi såsom konneks til reducerede normeringer/besparelser, at der er modstand mod maskiner frem for 

mennesker, overvågning, at hjælpemidler som fx Carendo-stolen kan virke sygeliggørende osv. 

 

Som afslutning på spørgsmålene spørges informanten om der er konkrete forhold som vedkommende finder, 

vil henholdsvis fremme eller hæmme en positiv udvikling i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i 

lokalområdet. Informanterne kommer med en række konstruktive forslag, som de finder, vil virke fremmende: 

 

 At der er et økonomisk råderum, som terapeuter evt. kunne være en aktiv del i 

 At anvendelse af velfærdsteknologi ikke udelukkende tænkes ind i en budgetreducerende kontekst 

 At en større vifte af velfærdsteknologiske løsninger er let tilgængelige – f.eks. nemmere at indkøbe 

for de enkelte lokalområder. Et konkret forslag er etablering af en lokal lønpulje, der udmøntes, hvis 

brug af velfærdsteknologi reducerer brugen af pleje og praktisk hjælp. Dette vil give et økonomisk 

incitament til medarbejderne for at implementere teknologi – sandsynligvis samtidigt med en bespa-

relse på omfang af behov for hjælp og pleje/bestillerdelen    

 At der er bedre information, mere tid, bedre rammer og understøttelse til implementering, så det bli-

ver dybt forankret hos både borgere og personale – og herunder også formidlet til sosu-personale  

 At systemer omkring velfærdsteknologi tænkes sammen med Cura 

 At der kan ske visitering af individuelle teknologiske løsninger  
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 At det i højere grad italesættes over for medarbejdere og borgere, at der er behov for at primærsek-

toren udvikler sig – og herunder at der er behov for alternative løsninger som f.eks. gennem vel-

færdsteknologi – for at sektoren kan klare de opgaver, som der bliver givet os. Der afprøves hele 

tiden nye tiltag, og dette kan af nogle medarbejdere opfattes som en meget stor udfordring.  

Informanterne peger på en række forhold som opleves/vurderes som hæmmende: 

  

 Begrænsede økonomiske ressourcer 

 Hvis anvendelsen af velfærdsteknologi er koblet med en konkret sparerunde 

 Dårlig timing og for lidt tid til implementering af velfærdsteknologi. Når medarbejdere har for lidt tid til at 

sætte sig ind i tingene, mister de motivationen 

 At ekspertisen er hos en lille gruppe eksperter på udfører-niveau. Her nævnes eksempelvis at afstanden 

til Center for Frihedsteknologi er hæmmende, og der opleves ikke en lokal forankring. Det opleves som 

meget projektfokuseret hvilket betyder, at viden ikke kommer fra afdelingen og bredt ud til lokalområderne    

 Begrænsninger i at få den individuelle løsning til borgeren 

 Manglende information om hvilke muligheder der er til hvilke borgere; dyre løsninger, som de dårligst 

stillede borgere ikke har råd til  

 Rigiditet i systemet. Når der f.eks. er en plejeseng som ikke fungerer, tager det alt for lang tid før den 

bliver lavet. Det skaber irritation, frustration og dårlige fortællinger om teknologi 

 Modstand fra borgere, der synes, at de bliver ”spist af” med robotlignende løsninger. De siger f.eks. ”det 

er bare fordi I ikke gider komme hos mig” 

 De fysiske rammer: gamle plejehjemsbygninger og pladsen i borgeres eget hjem. 

 

Til sidst i spørgeskemaet får den enkelte informant mulighed for at ønske ”frit på alle hylder” i forhold til vel-

færdsteknologi i Sundhed & Omsorg. Informanterne kommer med en hel række konkrete ønsker til velfærds-

teknologi som de kunne ønske sig: 

 

 Robotstøvsugere og gulvvaskere 

 Gulvsensorer 

 Chip i demente borgeres tøj, så de kan finde den rette dør 

 Den mindre udgave af Carendo = Carino, der kan bruges på små badeværelser 

 Flere skærme, hvor borgerne kan cykle til film fra hele Europa 

 En Raizer 

 Bedre nødkaldeanlæg 

 Bedre kaldeanlæg 

 Intelligente senge, der giver alarm når borger evt. skal vendes eller er våd. 

 

Herudover kunne informanterne ønske sig: 

 

 Etablering af netværk ift. projekter 

 Større valgfrihed ift. velfærdsteknologiske løsninger til eget plejehjem 

 Hurtig hjælp til reparationer  

 Bedre tid til implementering 

 At så meget som muligt afprøves hos relevante borgere – og ikke altid på Vikærgården, da vilkårene 

ikke er sammenlignelige 

 At borgere kan leje udstyr af kommunen 

 At der fra politisk side er klare udmeldinger til offentligheden om hvilke tilbud, borgerne kan gives  

 At økonomiske besparelser først udmøntes når effekten af en implementeret velfærdsteknologiløs-

ning er kendt 

 Kort og præcis information med passende intervaller om velfærdsteknologiløsninger 

 Et inspirationskatalog med gode eksempler på hvor det er lykkes med hvilke teknologier 

 At velfærdsteknologi er billigere at få implementeret, og at det er lettere at anvende optimalt i plejen. 

 

Sammenfattende for dette spørgeskemamateriale kan siges, at omfanget, implementering og driften af vel-

færdsteknologiske løsninger er et komplekst område, da der er forskellige interessenter (borgere, medarbej-

dere, ledere, politikere, virksomheder). Muligheden for anvendelse er afhængig af økonomi, visitationsmulig-
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heder og -praksis, niveauet af hjælp til borgerne, viden, uddannelse og kommunikation om muligheder, vurde-

ring af hvilke borgere der med fordel kan anvende hvilken teknologi, uddannelse af medarbejdere i forhold til 

anvendelse, etik omkring brugen osv. Alle disse faktorer kan sammenfattes i følgende citat:  

 

”Jeg oplever et uforløst potentiale, hvor der er lange arbejdsgange fra idé til hvilket råderum, der er muligt,  

da økonomi i høj grad er styrende for vores adfærd”. 

6 Studerendes praktikpladser og velfærdsteknologi 

I Sundhed & Omsorg er der tilknyttet kliniske vejledere til at varetage den kliniske uddannelse i praktikforlø-

bene for henholdsvis sygepleje-, ergo- og fysioterapeutstuderende. Fordelingen på enhederne i Sundhed & 

Omsorg er følgende:  

 

Tabel C 
                     Hvor? 
 
Fagpersoner 

Sundhedsenhed/ 
Hjemmeplejen 

Plejehjem Specialenheder I alt 

Sygeplejerske – kliniske 
vejledere 

I Sundhedsenhed: 4 
(vejledende) 
I Sundhedsenhed + 
hjemmeplejen: 10 
(vejledende) 

8 3 25 

Ergoterapeut - kliniske  
vejledere 

6 1 4 11 

Fysioterapeut – kliniske   
vejledere 

9 1 
4 
 

14 

I alt 29 10 11 50 

 
Ovenstående tabel illustrerer, at der, samlet set, på plejehjem i Sundhed & Omsorg er ansat henholdsvis otte 

kliniske vejledere for sygeplejestuderende, en klinisk vejleder for ergoterapeutstuderende og en klinisk vejleder 

for fysioterapeutstuderende. I Sundhedsenhederne er antallet af kliniske vejledere for ergo- og fysioterapeut-

studerende højere og mere ligeligt fordelt i forhold til kliniske vejledere for sygeplejestuderende.  

 

Da der er flere tilgængelige velfærdsteknologiske hjælpemidler på plejehjemmene end i sundhedsenhederne 

(jf. listen over velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg i afsnit 5.2), vil antallet af sygeplejestuderende, der 

introduceres til og arbejder med velfærdsteknologi i deres praktikforløb sandsynligvis være større end antallet 

af ergo- og fysioterapeutstuderende. De kliniske vejledere for ergo- og fysioterapeutstuderende har deres pri-

mære tilknytning til sundhedsenhederne, hvor der er begrænset adgang til velfærdsteknologi, og det kan derfor 

være en udfordring at få studerende introduceret til og arbejde med velfærdsteknologi. Det er sandsynligt, at 

de kliniske vejledere i sundhedsenhederne, har et begrænset kendskab til de teknologier, der er implementeret 

i plejehjemmene, da de ikke har tilknytning hertil. 

 Studerendes perspektiv på velfærdsteknologi i forbindelse med 
skole- og praktikforløb 

For at indsamle viden om de studerendes perspektiv på velfærdsteknologi i forbindelse med deres undervis-

ning på professionshøjskolen og i praktikforløb i Sundhed & Omsorg gennemføres interviews med følgende 

studerende:  

  

 To ergoterapeutstuderende på henholdsvis 5. og 6. semester  

 Tre fysioterapeutstuderende, hvoraf to er på 5. semester og en på 6. semester 

 To sygeplejestuderende på henholdsvis 4. og 6. semester.  
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De studerende interviewes i forbindelse med at de afslutter deres praktikforløb i Sundhed & Omsorg. I de 

følgende afsnit fortæller de studerende om deres oplevelser og perspektiv på undervisning og praktik i for-

hold til velfærdsteknologi.   

 Interview med ergoterapeutstuderende  

De to ergoterapeutstuderende spørges indledningsvist om deres forståelse af ordet ”velfærdsteknologi”. De 

forstår ordet som et bredt begreb - noget der kan effektivisere praksis og spare ressourcer, samtidig med at 

man kan bevare kontakten til borgeren. De mener, at det bliver mere udbredt i fremtiden, men de har ikke 

oplevet at få megen undervisning i emnet på uddannelsen.  

De to studerende har forskellige oplevelser i forhold til introduktion til velfærdsteknologi på uddannelsen. Den 

5. semester-studerende har været på tur til DokkX med holdet i starten af semesteret. Her blevet der snakket 

lidt om hjælpemidler, f.eks. om kørestolen, og hvordan den er bygget op. Desuden har den studerende fået 

lidt undervisning i telemedicin. Samlet set mener den studerende ikke, der har været undervisningsforløb i 

velfærdsteknologi på uddannelsen.  

Den 6. semester-studerende har haft undervisning på 5., 8. og 9. modul under den tidligere bekendtgørelse 

for uddannelsen, samt i slutningen af uddannelsen. Undervisningen har primært været en overordnet intro-

duktion til velfærdsteknologi, men også mere specifikt, f.eks. YouTube klip om telemedicin. Der har i undervis-

ningen været dialog om velfærdsteknologi som f.eks. hvilke muligheder og begrænsninger teknologien rum-

mer. Den studerende fremhæver skylle-tørre-toilettet som den eneste teknologi, som de studerende på hendes 

hold har arbejdet med på skolen. 

De studerende fortæller samstemmende, at underviserne på VIA har været gode til at sætte en dialog i gang 

om velfærdsteknologi, men de synes at der mangler noget af det praktiske i undervisningen. ”Det kunne være 

godt at få nogle teknologier ud i undervisningen, så man ikke bliver tilbageholdende med at anvende det i 

forhold til borgerne”. Men samtidigt har de studerende en fælles oplevelse af, at velfærdsteknologi ikke har en 

høj prioritering i uddannelsen.  

I forhold til velfærdsteknologi i praksis fortæller de studerende om praktikforløb på Vikærgården, hvor de har 

arbejdet med træningsrobot. Et studiebesøg på DokkX fremhæves som positivt, men at rundvisningen ikke 

havde relation til undervisningen, men blot var en fremvisning af teknologierne på DokkX. De studerende 

efterspørger derfor muligheder for adgang til teknologierne, således de kan afprøve forskelligt. ”På DokkX så 

og hørte vi om forskellige teknologier, men vi har jo ikke lært, hvordan man bruger det. Det er derfor svært at 

tage det med sig i ud i praksis”. 

Hvorvidt de studerende introduceres til velfærdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb, afhænger 

ifølge de studerende, i høj grad af det enkelte praktiksted, den kliniske vejleder og adgangen til velfærdstek-

nologi på praktikstedet. 

De studerende oplever, at velfærdsteknologi fylder stadigt mere og bliver en større del af praksis. De har derfor 

et ønske om, at der er mere fokus på velfærdsteknologi i uddannelsen, både i teori på uddannelsen og i 

praktikforløb. Konkret har de et ønske om mere tid til at få velfærdsteknologi i hænderne, eksempelvis i et 

living lab, hvor man som studerende kan afprøve og lege med forskellige teknologier, eksempelvis som på 

DokkX. 

 Interview med fysioterapeutstuderende  

Det indledende spørgsmål til de to fysioterapeutstuderende er hvordan de forstår ordet ”velfærdsteknologi”.  

De forstår velfærdsteknologi som noget, der kan gøre livet lettere for borgere og medarbejdere, som eksem-

pelvis kan bruges i forbindelse med ergonomi og spare personalet for slidskader. De forstår også velfærds-

teknologi som træningsredskaber og et rehabiliteringsmiddel, der kan hjælpe borgere til øget selvstændighed/ 

selvhjulpenhed.  

De studerende giver udtryk for, at de ikke kan huske, at de har beskæftiget sig med velfærdsteknologi på 

uddannelsen. De nævner velfærdsteknologi som læringsudbytte, men at det ikke er noget, der har været fokus 
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på eller har været et gennemgående tema i undervisningen. Selvom de studerende ikke har modtaget under-

visning i velfærdsteknologi på uddannelsen, oplever de det som en naturlig ting at anvende teknologierne i 

praksis, da de er en generation, der er født ind i den teknologiske tidsalder. De udtrykker dog behov for at lære 

noget mere om at forholde sig kritisk til brugen af velfærdsteknologi, om etik og hvilken betydning det har for 

faget, for borgerne osv. Med andre ord oplever de studerende ikke, at velfærdsteknologi prioriteres særligt højt 

i uddannelsen: ”Underviserne forventer måske, at det er noget vi selv skal opsøge/undersøge eller bliver in-

troduceret til, når vi er i praktik”. Men de studerende nævner samtidigt, at de har haft ergonomiundervisning 

på uddannelsen, hvor de modtog undervisning i lifte og vendesystemer. En af de studerende fortæller, at hun 

tilfældigt kom forbi en udstilling af forskellige velfærdsteknologier på campus. 

De studerende har en oplevelse af, at teknologierne ikke findes/er tilgængelige på uddannelsen, men møder 

teknologien uden for uddannelsen. De har derfor kun mulighed for at beskæftige sig med velfærdsteknologi, 

hvis de møder det i praktikken. De studerende fremhæver Vikærgården som praktiksted, hvor de har arbejdet 

med velfærdsteknologi. Men på andre praktiksteder har de ikke beskæftiget sig med velfærdsteknologi. De 

studerende udtrykker et stort ønske om at beskæftige sig med velfærdsteknologi på andre praktiksteder. 

De studerende har været på rundvisning på DokkX - dog ikke i relation til undervisningen. Men her oplever de 

ikke, at de har fået større viden om velfærdsteknologi blot ved at se teknologierne. De studerende har derfor 

et stort ønske om at få mere introduktion og have bedre muligheder for at kunne afprøve velfærdsteknologi.  

På de fleste praktiksteder, der er tilknyttet uddannelsen, oplever de studerende at der er begrænset adgang 

til teknologier. Så når adgangen i praktikken og på uddannelsen er begrænset, bliver det svært som stude-

rende at lære at anvende velfærdsteknologi. De studerende udtrykker derfor ønske om tilgængelige teknolo-

gier på uddannelsen, evt. på tværs af flere uddannelser. De studerende foreslår, at der eksempelvis kan være 

firmaer, der udstiller og introducerer til velfærdsteknologi på VIA – med elementer, der kan bringes ind i un-

dervisningen.   

 Interview med sygeplejerskestuderende  

Indledningsvist i interviewet spørges de sygeplejestuderende om, hvad de forstår ved velfærdsteknologi. De 

forstår emnet som noget it- teknisk, som måleapparater og -udstyr, men uddyber at de gennem uddannelsen 

har fået en større forståelse af, at det også omhandler hjælpemidler, der kan hjælpe ansatte i hele sundheds-

sektoren og hjælpe borgere, så de opnår større selvhjulpenhed.  

På uddannelsen har de sygeplejestuderende har haft velfærdsteknologi som fag på skemaet, med ca. 10 

timers teoretisk undervisning. Undervisningen har ikke beskæftiget sig specifikt medteknologier, men de stu-

derende blev introduceret til området på et meget overordnet niveau, f.eks. i forhold til kommunikationsplat-

forme, Skype-møder med læger mv. På 1. semester havde de sygeplejestuderende et forløb i skolens simu-

lationslaboratorie, der er lavet som en sygehusafdeling med bl.a. skylletoilet, plejesenge og blodtryksmålere. 

De studerende blev i den forbindelse undervist i ergonomi og forflytninger. I forbindelse med undervisningen 

fik de studerende en rundvisning på DokkX, hvor de så forskellige teknologier.  

Den ene sygeplejestuderende oplever, at emnet velfærdsteknologi prioriteres godt på hendes studiet, som er 

net baseret. Denne studerende oplever, at der her har været et ekstra fokus på velfærdsteknologi og på, 

hvordan man i fremtiden skal arbejde i sundhedsvæsenet med bl.a. Skype-møder, hvilket hun også har brugt 

i forbindelse med sin egen uddannelse. Den anden studerende oplever modsat, at velfærdsteknologi priorite-

res lavt i uddannelsen. Hun refererer til, at underviserne på VIA har givet udtryk for, at det er svært at være 

opdateret på ny teknologi, og at underviserne udtrykker at deres egen viden er forældet, da det er længe siden, 

at de selv har været ude i praksis. 

I praktikforløbene oplever de sygeplejestuderende at velfærdsteknologi prioriteres både i primær og i sekun-

dærsektor, f.eks. med undervisning i Cura, EPJ, blodsukkermåling osv. Ifølge de studerende er der størst 

fokus på velfærdsteknologi i primærsektor, da man i højere grad har fokus på at gøre borgerne selvhjulpne 

med brug af teknologier og hjælpemidler. På sygehuset oplever de studerende, at man i højere grad som 

sygeplejerske skal gøre tingene for patienterne, da de er mere passive. De studerende syntes det ville være 
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hensigtsmæssigt at opfordre patienter til at være mere aktive under indlæggelse, og måske allerede her intro-

ducere dem til teknologier og hjælpemidler. De studerende mener at patienterne på den måde kan være bedre 

stillet ved udskrivelse i forhold til at komme hjem og igen blive aktive i eget liv.  

En af de studerende mener, at sammenkobling af den viden hun har fået i undervisningen og hendes viden 

fra praksis, har givet et godt fundament. Hun betvivler om undervisningen alene, kunne have givet hende et 

tilstrækkeligt kendskab til og forståelse for velfærdsteknologi. Men generelt ønsker de sygeplejestuderende et 

større fokus på velfærdsteknologi, hvis de skal opnå viden om, kunne vurdere og anvende velfærdsteknologi 

i praksis. De udtrykker ønske om mere undervisning i velfærdsteknologi og mulighed for at de kan arbejde i 

simulationslaboratorium på de første semestre.   

 Prøvehandlinger 

I det følgende afsnit, beskriver en klinisk vejleder to prøvehandlinger, hvor studerende har arbejdet med vel-

færdsteknologi i forbindelse med deres praktikforløb. Vejlederen har haft fokus på, at studerende arbejder med 

velfærdsteknologiske løsninger for borgerne. Disse prøvehandlinger er kommet i stand på foranledning af en 

klinisk vejleder, der er meget engageret i - og er ressourceperson på - det velfærdsteknologiske område. 

Prøvehandlingerne udspringer således af et personligt engagement i området.    

 Prøvehandling 1: Studerende som ”velfærdsteknologiske im-
plementeringsagenter” 

 

”I Område Christiansbjerg er det besluttet, at hjemmeplejen fremadrettet skal anvende Raizer til at 

hjælpe borgere op fra gulvet, efter fald i eget hjem. Indtil for nylig anvendte hjemmeplejen løftepuder, 

men da de blev konstateret defekte og det ud fra et økonomisk perspektiv er for dyrt at reparere eller at 

ringe efter Falck, blev beslutningen truffet om at låne de tilgængelige Raizers, der er at finde i områdets 

plejehjem. Kun få medarbejdere i hjemmeplejen havde kendskab til Raizeren og en introduktion til tek-

nologien var derfor relevant at få iværksat. 

 

Seks bachelorstuderende fik, i forbindelse med deres praktikforløb i Område Christiansbjerg, til opgave 

at undervise ca. 50 medarbejdere fra hjemmeplejen i brug af Raizer, med vejledning fra den kliniske 

underviser. 

Undervisningsforløbet blev berammet til 7 seancer af ca. 40 min., over 3 uger med max 8 deltagere på 

hvert hold, da den enkelte medarbejder skulle have mulighed for at have teknologien i hænderne og 

afprøve den. De studerende dannede både mono- og tværprofessionelle makkerpar i undervisningen 

og havde frihed til selv at planlægge form og indhold, med Raizeren som omdrejningspunkt. 

 

Det fremgår af semesterbeskrivelserne, at de studerende, udover at beskæftige sig med velfærdstekno-

logi, bl.a. skal arbejde med pædagogiske implementeringsstrategier og -processer, ergonomi og forflyt-

ningskundskab, professionel kommunikation, herunder formidling til grupper og samarbejdspartnere, 

rollen som konsulent og vejleder mv. Det er derfor relevant at studerende varetager undervisningsforløb 

for samarbejdspartnere i forbindelse med deres praktikforløb. 

 

Forløbet blev evalueret med interviews af to fysioterapeutstuderende og to medarbejdere fra hjemme-

plejen. De to studerende giver udtryk for at det har været en spændende opgave at undervise. De kendte 

Raizer på forhånd, hvilket de ser som en fordel, da de har været trygge ved teknologien. De har nået at 

gennemføre undervisningen fire gange, hvilket har givet dem en vis rutine, men også en mæthed i at 

udføre den samme opgave. De har oplevet stor forskel i medarbejdernes engagement og holdning til 

teknologien på de forskellige hold, hvilket har givet anledning til nogle refleksioner over hvordan under-

visning tilrettelægges og hvordan deltagerne involveres og aktiveres. Det må gerne være sjovt, siger de 

studerende. De har også fået et andet perspektiv på både teknologi, ergonomi og undervisningsopga-

ven i kraft af det tværfaglige fokus med både ergoterapeutstuderende og de sosu-medarbejdere, som 

deltog i undervisningen. De to fysioterapeutstuderende betragter nu sig selv som Raizer-eksperter og 
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interessen for velfærdsteknologi er blevet styrket. De overvejer begge to en mulig overbygning på ud-

dannelsen med fokus på teknologi. 

 

Efter undervisningen blev to medarbejdere fra hjemmeplejen, en sosu-assistent og sosu-hjælper spurgt 

om deres udbytte af undervisningen. Deres oplevelse var, at undervisningen gav dem gode forudsæt-

ninger for at anvende teknologien sammen med borgeren, idet de havde haft mulighed for at øve sig. 

Derudover fik de udvekslet gode ideer i relation til specifikke borgere og afprøvet alternative metoder til 

brug af Raizer, eksempelvis med brug af sejl. I undervisningen fik hjemmeplejen også drøftet nogle 

etiske aspekter, i forhold til hvad man skal være opmærksom på, hvordan der kan skabes tryghed for 

borgeren osv. De interviewede fortalte, at undervisningen havde medvirket til, at flere kolleger fra teamet 

havde haft mod til at anvende teknologien i borgernes hjem, og med gode erfaringer, både ud fra et 

borger- og medarbejderperspektiv. De gode erfaringer, blev til den gode historie om teknologien i tea-

met, hvilket gav flere kolleger mod til at prøve i praksis. 

 

Medarbejderne oplevede at de studerende var dygtige, kreative og meget engagerede som undervisere, 

at de var gode til at få alle ”på gulvet” i forhold til at prøve teknologien på egen krop og samle og skille 

Raizeren ad. Den ene interviewede mener ikke, at undervisningen kan klares med en YouTube video, 

da hun oplever sin egen faggruppe som praktikere, der på forhånd er skeptiske overfor ny teknologi. 

Det skaber en tryghed at have teknologien i hænderne, forud for arbejdet med borgeren. 

 

 Prøvehandling 2: Studerende styrker borgers empowerment 
vha. sundhedsapp 

”En borger på 48 år har, som følge af svær overvægt (170 kg), mange relaterede sygdomme (hjerte/ 

kredsløb og nedsat lungefunktion) og deraf hyppige indlæggelser. Borgeren har nedsat initiativ og mo-

tivation i forhold til fysisk aktivitet, begrænset sygdomsindsigt, nedsat kognition, egenomsorg osv. En 

fysioterapeutstuderende fik til opgave at finde en app, der kunne styrke borgerens empowerment. Den 

studerende undersøgte forskellige muligheder og fandt frem til en sundhedsapp, hvor der bl.a. dagligt/ 

flere gange ugentligt skulle registreres væskeindtag, antal gåede skridt, vægtkurve og saturation (i for-

bindelse med træning). Den studerende investerede en del tid i at introducere borger til appen. Gradvist 

kunne borger selv registrere sine data og overtog selv ansvaret for det. 

 

Sundheds-appen fungerede både som motivationsfaktor for borgeren og som kommunikationsplatform 

mellem forskellige sundhedsfaglige aktører. Eksempelvis medvirkede appen til, at den praktiserende 

læge, via borgers egen mobil, fik adgang til borgerrelaterede data, der bidrog til at optimere den medi-

cinske behandling og dermed til forebyggelse af genindlæggelse. Sundheds-appen illustrerede sund-

hedsdata over en længere periode vedr. vægtkurve, væskeindtag, saturation, antal gåede skridt mv. 

Dette gav den praktiserende læge et mere nuanceret billede af borgerens tilstand over tid, hvilket hun 

ikke selv kunne gøre rede for, pga. nedsat kognition. 

 

Fordelen ved at en studerende varetog opgaven var, at studerende generelt har et godt kendskab til 

teknologier, i højere grad kan og tør anvende dem og kan se potentialet i teknologier. Den studerende 

har desuden en anden tidsramme end det faste personale, til at arbejde med implementeringen sammen 

med borgeren.” 

 

Sammenfattende for disse to prøvehandlinger kan siges at professionsstuderende er og kan være en driv-

kraft i arbejdet med implementering af velfærdsteknologi sammen med medarbejdere og borgere. Samtidigt 

er der for den studerende et stort potentiale for professionsrettet læring. Her kan f.eks. peges på, at de 

studerende er kreative i deres tilgang til undervisning, og de vil gerne gøre det spændende og udfordre. De 

studerende tænker anderledes og kommer med nye input, da de endnu ikke er en del af den eksisterende 

kultur på arbejdspladsen. De fleste studerende er født ind i den digitale verden. Det betyder, at mange har 

en naturlig interesse for, viden om og engagement i teknologi. De har derfor potentiale til at være gode 

ambassadører i forhold til afprøvning og implementering. 
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 Kliniske vejlederes perspektiv på velfærdsteknologi i områderne 

For at indsamle viden om de kliniske vejlederes perspektiv på velfærdsteknologi udsendes spørgeskema til 

de kliniske vejledere, der varetager praktikken for studerende fra Fysioterapeut-, Ergoterapeut- og Sygeple-

jerskeuddannelsen. I alt har 25 kliniske vejledere ud af 50 mulige svaret, hvilket giver en svarprocent på 50. 

Nedenstående tabel illustrerer fordeling af besvarelser i forhold til faggrupper:  

 

 

Tabel D 

Uddannelse Antal ansatte Antal besvarelser Svarprocent, % 

Ergoterapeut 11 6 55 

Fysioterapeut 14 7 50 

Sygeplejerske 25 12 48 

I alt/gennemsnit 50 25 50 

 

Svarprocenten mellem de tre faggrupper ses at ligge på et sammenligneligt niveau.   

 

Informanterne spørges indledningsvist om hvilke velfærdsteknologier, de har kendskab til i deres område. Af 

de 21 respondenter, der svarer, nævner de hver mellem fem og 25 velfærdsteknologier, hvor en respondent 

dog anfører, at ”jeg har et godt kendskab til de velfærdsteknologiske hjælpemidler. Hvis vi dog lige er enige 

om hvad der menes med velfærdsteknologiske hjælpemidler eller bare hjælpemidler generelt”. I det følgende 

skelnes således ikke mellem de to typer af hjælpemidler. I hjemmeplejen (udeområdet) nævnes følgende 

hjælpemidler: forflytningsteknologier i form af spiler dug og Raizer, ind- og udstigningsseng, benløfter, nye 

toiletstole, tablet-knuser, tablet-deler, tablet-udprikker, støttestrømpe af- og påtager, hjælpemiddel til øjendryp-

ning m.m. 

 

I forhold til plejehjem beskriver en respondent det på følgende måde: ”Da jeg arbejder på et nyere plejehjem 

har vi alle de mest almindelige velfærdshjælpemidler som f.eks. forflytningsplatform, loftlifte, plejesenge, 

skylle-tørretoiletter, automatisk døråbning og lystænding, automatiske gardiner og vinduer, hjælpemidler til 

støttestrømpe-påtagning, it-udstyr, døralarmer, ringemåtter, GPS, BT-apparat, SAT-måler, BS-måler, køre-

stole, badebænke, bækkenstole, spiserobot, andre hjælpemidler til spisning osv.”. Herudover kan nævnes 

hjælpemidler som kugledyner, kugleveste, knætæpper, stole, kædeveste, kædetæpper, demenstasken, Sæ-

len Paro og diverse dyr, Touch & Play, Tower Taffel, 3D briller, Kelvinstole, Vela-stole, Motiview, badestole 

med tilt, glasfiberdyr, ror med musik, den intelligente ble, døgnrytmelys, sansestue med skærm, lys og lyd, 

bevægelsesalarm, Carendo stol, Carino stol, Sara Steady, Robofit osv. Af it-løsninger nævnes CURA, Tele-

medicin og Phoniro. De kliniske vejledere har således kendskab til en stor vifte af velfærdsteknologier, om end 

der er stor variation på hvor mange teknologier, de nævner.  

 

De kliniske vejledere spørges herefter om, hvordan de hver især er blevet introduceret til teknologierne. Re-

spondenterne gives her forskellige svarmuligheder i form af E-læring, undervisning, sidemandsoplæring, selv-

lært, ikke oplært/introduceret og andet. Fordelingen af svar ses af nedenstående graf:   
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Under ”andet” svarer respondenterne følgende:  

 ”CareWare dage og efterfølgende besøg af konsulent og undervisning” 

 ”Meget forskelligt. Men det er vigtigt, at et hjælpemiddel kommer i spil med den enkle borger fordi 

nogle hjælpemidler har mange små finesser og vil kunne bruges på mange forskellige måder ud fra 

den funktionsnedsættelse der er tale om.” 

Denne fordeling i forhold til tilegnelse af viden om velfærdsteknologier peger på, at megen oplæring sker in-

dividuelt eller som sidemandsoplæring i den konkrete situation sammen med borgeren.  

 

I forlængelse af ovennævnte spørgsmål svarer respondenterne på, om de har ønske om yderligere introduk-

tion, undervisning o.l. Fordelingen ses i nedenstående graf: 

 

 
 

 

Over halvdelen af respondenter ønsker således mere viden og undervisning om velfærdsteknologi. Alle re-

spondenter, der svarer at de ønsker yderligere introduktion, undervisning o.l., uddyber deres svar. I disse svar 

peges der på, at det kan bidrage til større faglighed, kendskab til borgernes muligheder for velfærdsteknologi, 

for ”det er vigtigt, at vi som kliniske vejledere giver den rigtige undervisning videre til de studerende”. I forhold 

til eget arbejdsfelt nævnes, at ”det er vigtigt i mit arbejde, at jeg kender til brugen af de velfærdsteknologiske 

hjælpemidler vi har i området således jeg måske kan få nogle lettere arbejdsgange, men også så borgerne 

kan blive mere selvhjulpne”. 

 

Ligeledes nævnes, at der er brug for mere teknisk viden om brug af velfærdsteknologi, og at der er ønske om 

mere læring fra producenternes side, da ”producenten ofte har mange små fif som det kan tage tid at lære og 

derfor skal vi første gang have det fra deres side når der er tale om meget tekniske hjælpemidler eller emner 

der er højrisiko inden for”. Respondenter har her forslag om at kunne deltage på CareWare dagene, ”hvor 

mange nye ideer præsenteres. Her fik jeg idé til denne madras til en demensramt dame, som fik hjælp til at 

kunne vendes uden at blive forstyrret om natten. Men jeg mangler at kunne komme af sted for at følge med 

og opleve nye hjælpemidler og se de gamle som hele tiden udvikles. Fx flere kursusaktiviteter på Hjælpemid-

delcentret, som de dog er begyndt lidt med. DokkX inspirations dage også fine - især dem der er gratis. Det er 

svært at komme til Hjælpemiddelmessen i København, men det kunne også være en mulighed…” 

 

Respondenter, der svarer ”nej” til behov et for yderligere introduktion, undervisning o.l. uddyber det enten med, 

at det ikke er komplicerede velfærdsteknologier de arbejder med, at der er superbrugere på stedet eller at ”der 

kan gå måneder og år imellem vi anvender de respektive hjælpemidler - og viden blive ofte glemt hvis ikke det 

anvendes - ligesom der ofte er sket nyt siden jeg har brugt det sidst. Derfor orienterer jeg mig fra sag til sag 

og tager udgangspunkt i borgerens behov mere end hvad der er indkøbsaftale på”. 

 

Herefter sættes fokus på anvendelse af velfærdsteknologi. De kliniske vejledere spørges om, hvor meget de 

anvender velfærdsteknologi i forhold til de studerende der er i praktik? Fordelingen af svarene på en skala fra 

1 til 5 (hvor 5 er højest) ses i nedenstående graf.  
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Af svarene ses at 14% af de kliniske vejledere i lav/mindre grad anvender velfærdsteknologi i forhold til de 

studerende (1+2), 32% i nogen grad (3), mens 41% gør det i høj grad (4+5). Hvis denne fordeling sættes i 

forhold til at halvdelen af respondenterne er terapeuter, der er ansat i Sundhedsenheder, hvor tilgængelighe-

den til velfærdsteknologi kan være begrænset (j.fr. tabel A) kan fordelingen af svar siges at være forventelig. 

Grafen illustrerer, at der kan siges at være behov for at øge fokus på de studerendes introduktion til og brug 

af velfærdsteknologi under deres praktikforløb.  

 

Herefter spørges de kliniske vejledere om, hvor meget de anvender velfærdsteknologi i egen faglige praksis 

generelt? Fordelingen af svarene som går på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) ses i nedenstående graf. 

 
 

Af svarene ses at en tredjedel af de kliniske vejledere i lav/mindre grad selv anvender velfærdsteknologi i 

deres arbejde (1+2), ca. en tredjedel i nogen grad (3), mens en lille tredjedel gør det i høj grad (4+5). Med 

forbehold for antallet af respondenter tyder det dog på at velfærdsteknologi i de kliniske vejlederes egen faglig 

praksis ikke er et allesteds nærværende emne. Igen kan dette måske afspejle de kliniske vejlederes tilgæn-

gelighed til velfærdsteknologi i deres daglige praksis, hvad enten de er ansat på plejehjem eller i en sundheds-

enhed. 

 

Afslutningsvis spørges respondenter om i hvor høj grad de oplever ledelsesmæssig bevågenhed på velfærds-

teknologi i deres område? Fordelingen af svarene der går på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er højest) ses i neden-

stående graf. 
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Fordelingen af svarene tyder på at halvdelen af de kliniske vejledere oplever en ledelsesmæssig bevågenhed 

på velfærdsteknologi. Spørgsmålene til de kliniske vejledere kan dog ikke svare på, hvorfor der tilsyneladende 

er et gab mellem denne ledelsesmæssige bevågenhed og omfanget af den praktiske anvendelse af velfærds-

teknologi i de kliniske vejlederes egen praksis og i anvendelsen af velfærdsteknologi i de studerendes praktik.    

 

7 Det velfærdsteknologiske område i VIA Sundhed 

 De nye bekendtgørelser og velfærdsteknologi 

Styrelsen for Videregående Uddannelser igangsatte i december 2014 et udviklingsarbejde med fokus på ud-

vikling af ni sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser herunder uddannelserne til ergoterapeut, fysio-

terapeut og sygeplejerske. Styrelsen sendte de nye bekendtgørelser til uddannelserne i høring i foråret 2016, 

således at udviklingen af bacheloruddannelser blev gennemført i samarbejde med centrale aktører på sund-

hedsområdet og har ført til en justering af uddannelsesbekendtgørelserne for hver af de ni uddannelser. Alle 

uddannelserne leder fortsat til ét nationalt kompetenceniveau inden for hver profession.  

 

Justeringen af uddannelserne indeholder dels en ændret struktur i uddannelsesforløbene, dels en justering af 

mål for læringsudbytte beskrevet som viden, færdigheder og kompetencer. Efter afsluttet høring drøftede sty-

regruppen de indkomne høringssvar. De nye bekendtgørelser blev udstedt i juni 2016 med senere ændringer 

i maj 2018. I denne afdækningsrapport sættes fokus på hvordan det velfærdsteknologiske område beskrives i 

bekendtgørelserne for professionsuddannelse til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske.  

 

Bekendtgørelserne for de tre uddannelser beskriver forskellige mål for den uddannede i forhold til velfærds-

teknologi/professionsrelevant teknologi. Uddrag fra bekendtgørelserne i forhold til vidensmål, færdighedsmål 

og kompetencemår er sammenfattet i nedenstående tre tabeller.  

 

 

Tabel E 

Bekendtgørelse for Ergoterapeutuddannelsen (6): 

Vidensmål Den uddannede  

-har viden om og kan reflektere over teknologi der kan understøtte deltagelse i hver-

dagslivets aktiviteter og kan reflektere over teknologiens terapeutiske potentiale for re-

levante målgrupper 

-har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi og teknologiens betydning. 

Færdighedsmål Den uddannede kan 

-anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, 

som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. 

Kompetencemål Den uddannede kan 
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-selvstændigt indgå i og håndtere udvikling, implementering og formidling af nye tekno-

logier i forskellige kontekster, i samarbejde med relevante målgrupper og øvrige aktø-

rer 

-håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informati-

ons- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 

Bekendtgørelse for Fysioterapeutuddannelsen (7): 

Vidensmål Den uddannede 

-har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af informations- og 

kommunikationsteknologi og teknologiens betydning. 

Færdighedsmål Den uddannede kan  

-i samarbejde med borgeren, vurdere behov for hjælpemidler og sundhedsteknologiske 

løsninger, med henblik på at understøtte og fremme borgerens bevægelsesmulighed 

og funktion, samt deltagelse i samfundet 

-anvende professionsrelevant informations- og kommunikations- og velfærdsteknologi, 

som i størst muligt omfang indtænker borgerens egne ressourcer. 

Kompetencemål Den uddannede kan  

-selvstændigt lede og udvikle nye virksomhedsområder i relation til samfund og sund-

hed, der understøtter iværksætteri, samt sundhedsteknologisk og borgerdreven udvik-

ling inden for offentlig og privat sektor 

-håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informati-

ons- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 

Bekendtgørelse for Sygeplejerskeuddannelsen (8): 

Vidensmål Den uddannede har viden om og kan reflektere over professionens anvendelse af tek-

nologi i pleje, omsorg og behandling. 

Færdighedsmål Den uddannede kan anvende og vurdere teknologier i udførelse og udvikling af pleje, 

omsorg og behandling. 

Kompetencemål Den uddannede kan håndtere og påtage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, 

herunder informations- og kommunikationsteknologi i den relevante kontekst. 

 

Som det fremgår af tabellen, er der både ligheder og forskelle i de opsatte mål på uddannelserne. Eksempelvis 

er der lighed i ”Kompetencemålet” i de tre bekendtgørelser, hvor de studerende skal kunne ”håndtere og på-

tage sig ansvar for professionsrelevant teknologi, herunder informations- og kommunikations i den relevante 

kontekst”. I bekendtgørelserne for Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen, er der ligeledes nævnt nogle fælles 

formuleringer og mål, der relaterer sig til velfærdsteknologien, på både videns- og færdighedsniveau.  

 Semesterbeskrivelser 

De opsatte mål i de ministerielle bekendtgørelser er herefter ”oversat” til semesterbeskrivelser på de enkelte 

uddannelser i VIA Sundhed. Det er således i semesterbeskrivelserne at de konkrete mål for viden, færdighe-

der og kompetencer omsættes til undervisningsmål. I dette afsnit beskrives dette for VIA Sundheds professi-

onsuddannelser til ergoterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske. Se tabel F.  

 

Tabel F:  

Semester Ergoterapeut 

(opdateret d. 17.08.18) 

Fysioterapeut 

(opdateret d. 15.08.18) 

Sygeplejerske 

(opdateret d. 8.08.18) 

1.   Tema: 

Du lærer om metoder og teknologier 

til observation og vurdering i relation 

til de udvalgte sundhedsudfordrin-

ger og sygdomssammenhænge. 

Viden: 

Den studerende beskriver viden om 

professionens brug af teknologi i 

pleje og behandling. 

Færdigheder: 
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Den studerende anvender teknolo-

gier i observation, vurdering, plan-

lægning og udførelse af pleje, om-

sorg og behandling i forhold til sund-

hedsudfordringer og sygdomssam-

menhænge. 

Indhold: 

Du vil blive undervist i …-og teknolo-

gier til observation og vurdering. 

2. Viden: 

Beskrive og give overblik over tekno-

logi, der kan understøtte deltagelse i 

hverdagslivets aktiviteter. 

Praktik/ klinisk uddannelse: 

Teknologi 

Temaer:  

Der inddrages teknologi der kan an-

vendes til at undersøge og monito-

rere, samt understøtte bevægelse 

og funktion. 

Færdigheder: 

Den studerende kan anvende tekno-

logier til understøttelse af bevægelse 

og funktion. 

Indhold:  

Teknologier til understøttelse af be-

vægelse og funktion. 

 

Tema: 

Du vil blive undervist i teknologier, 

metoder og dokumentation til pleje 

og behandling, samt tidlig opsporing 

af sygdom. 

Færdigheder: 

Den studerende anvender teknolo-

gier i planlægning og udførelse af 

pleje, omsorg og behandling. 

Indhold: 

Du vil blive undervist i teknologier og 

metoder til pleje og behandling og 

tidlig opsporing af sygdom, samt til 

dokumentation af sygepleje. 

Sundhedsteknologier i sygeplejen. 

3. Viden:  

Den studerende kan forklare og 

sammenligne teknologi, der kan un-

derstøtte deltagelse i hverdagslivets 

aktiviteter og kan udlede og forklare 

teknologiens terapeutiske potentiale. 

 Viden: 

Reflekterer over professionens an-

vendelse af teknologi i pleje, be-

handling og kvalitetssikring. 

Færdigheder: 

Anvender professionsrelevant infor-

mations-, kommunikations- og vel-

færdsteknologi i planlægning, udfø-

relse og udvikling af pleje, omsorg 

og behandling, herunder medtænker 

patientens/ borgerens egne ressour-

cer. 

Indhold: 

Den studerende vil blive undervist i 

ledelse …., samt velfærdsteknologi-

ske løsninger og metoder til kvali-

tetssikring og udvikling af praksis, 

herunder innovation. 

Centralt indhold: 

Informations-,. kommunikations- og 

velfærdsteknologi. 

Teknologier i pleje og behandling. 

Velfærdsinnovation og entreprenør-

skab. 

4. Viden:  

Den studerende kan forklare og 

sammenfatte professionens anven-

delse af informations- og kommuni-

kationsteknologi og teknologiens be-

tydning. 

Færdigheder:  

Den studerende kan anvende pro-

fessionsrelevant informationstekno-

 Kompetencer: 

Den studerende anvender professi-

onsrelevant teknologi, herunder in-

formations- og kommunikationstek-

nologi i den relevante kontekst. 

Centralt indhold: 

Velfærdsteknologi og sundhedsinfor-

matik. 
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logi og opsøge og udvælge kommu-

nikations- og velfærdsteknologi, som 

i størst muligt omfang indtænker bor-

gerens egne ressourcer. 

Praktik/ klinisk uddannelse: 

Informations-, kommunikations- og 

velfærdsteknologi. 

5. Viden: 

Den studerende har viden om og 

kan reflektere over teknologi, der 

kan understøtte deltagelse i hver-

dagslivets aktiviteter og kan reflek-

tere over teknologiens terapeutiske 

potentiale for relevante målgrupper. 

Den studerende har viden om og 

kan reflektere over professionens 

anvendelse af informations- og kom-

munikationsteknologi og teknologi-

ens betydning. 

Færdigheder: 

Den studerende kan anvende pro-

fessionsrelevant informations-, kom-

munikations- og velfærdsteknologi, 

som i størst muligt omfang indtæn-

ker borgerens egne ressourcer. 

Kompetencer: 

Den studerende kan organisere og 

gennemføre anvendelse af professi-

onsrelevant teknologi, herunder in-

formations- og kommunikationstek-

nologi i den relevante kontekst. 

Teoretisk undervisning:  

Teknologi. 

Praktik/ klinisk uddannelse:  

Teknologi. 

I bekendtgørelsen står følgende 

nævnt under ”Fagområder, fag og 

ECTS-fordeling” som en del af se-

mesterets læringsudbytte: professio-

nel kommunikation, informationstek-

nologi og sundhedsinformatik (2 

ECTS-point). 

Kompetencer: 

Den studerende argumenterer for 

inddragelse af professionsrelevant 

teknologi, herunder informations- og 

kommunikationsteknologi i den rele-

vante kontekst. 

Centralt indhold: 

Professionsrelevant teknologi. 

 

6. Kompetencer: 

Den studerende kan organisere og 

gennemføre udvikling, implemente-

ring og formidling af nye teknologier i 

forskellige kontekster i samarbejde 

med forskellige målgrupper og øv-

rige aktører. 

Kan håndtere og påtage sig anven-

delse af professionsrelevant tekno-

logi, herunder informations- og kom-

munikationsteknologi i den relevante 

kontekst. 

Teoretisk undervisning:  

Teknologi. 

Praktik/ klinisk undervisning:  

Koordinere og implementere tekno-

logier. 

 Tema: 

Der fokuseres på metoder til kvali-

tetssikring, kvalitetsudvikling og tek-

nologiske løsninger, samt metoder til 

innovation, udvikling og forskning for 

at kunne reflektere over sygepleje. 

Kompetencer: 

Den studerende kan selvstændigt 

håndtere teknologier i planlægning, 

udførelse og udvikling af pleje, om-

sorg og behandling. 

Indhold: 

Den studerende skal arbejde med 

metoder til kvalitetssikring, kvalitets-

udvikling og teknologiske løsninger,  

samt metoder til innovation, udvik-

ling og forskning for at kunne reflek-

tere over selvstændig sygeplejevirk-

somhed. 

Sundheds- og velfærdsteknologi. 

 

 



 

 

37 

Som det fremgår af overstående tabel, synes der ud fra semesterbeskrivelserne at være en markant forskel i 

de tre uddannelsers prioritering af velfærdsteknologi/ professionsrelevant teknologi på de respektive semestre 

på uddannelsen og i klinikken;  

 

 På Ergoterapeutuddannelsen (med undtagelse af 1. semester) udgør velfærdsteknologi/teknologi en 

del af læringsudbytterne på samtlige semestre på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. Lige-

ledes er det på denne uddannelse beskrevet, at velfærdsteknologi/teknologi skal indgå som en del af 

indholdet i de studerendes praktikforløb på 2., 4., 5., og 6. semester. Derudover udbydes faget tekno-

logi på uddannelsens 5. og 6. semester. 

 

 På Fysioterapeutuddannelsen indgår velfærdsteknologi/teknologi som en del af temaet på uddannel-

sens 2. semester, hvor de studerende modtager undervisning heri. I henhold til læringsudbytterne, 

skal de studerende på 2. semester, kunne anvende teknologier på færdighedsniveau. I henhold til 

beskrivelsen af 5. semester, skal studerende beskæftige sig med professionel kommunikation, infor-

mationsteknologi og sundhedsteknologi, svarende til 2 ECTS i undervisningen og 2 ECTS i den klini-

ske undervisning. De resterende semesterbeskrivelser på Fysioterapeutuddannelsen beskæftiger sig 

ikke med velfærdsteknologi.  

 

 På Sygeplejerskeuddannelsen er velfærdsteknologi/professionsrelevant teknologi nævnt som en del 

af læringsudbytterne på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau i samtlige af uddannelsens se-

mesterbeskrivelser. Velfærdsteknologi/ teknologi er også beskrevet som en central del af indholdet i 

undervisningen på de forskellige semestre.  

 

 Uddannelseschefers perspektiv på velfærdsteknologi 

 

For at afdække det velfærdsteknologiske perspektiv i forhold til Ergo-, Fysioterapeut- og Sygeplejerskeud-

dannelsen gennemføres individuelle interview med interview guide med de to uddannelseschefer. Da de har 

delt ansvar i forhold til de tre uddannelser belyses deres perspektiv individuelt. 

 Sygeplejeuddannelsen og velfærdsteknologi 

Uddannelseschefen for Sygeplejerskeuddannelsen beskriver indledningsvist, at der på uddannelsen er faglige 

drøftelser af, hvordan der skal undervises i velfærdsteknologi. Specielt i forbindelse med planlægningen af de 

nye studieordninger er dette konkretiseret ved at der på tværs af de syv udbudssteder2 er nedsat en arbejds-

gruppe med de velfærdsteknologiske eksperter, der er ansat på udbudsstederne. Arbejdsgruppens arbejde er 

at definere hvordan velfærdsteknologi kan være en paraply, der hele tiden tages i betragtning, når der arbejdes 

med sygepleje. Det er et arbejde der er i proces, og ”den drøftelse om, hvor vi er på vej hen, har vi ikke landet 

endnu”. Men ”fra september 2019 laver vi et andet teoretisk indhold i vores uddannelse til sygeplejerske, som 

er mere harmoniseret. Hertil skal vi have taget stilling til om velfærdsteknologi skal være en paraply på nogle 

af disse temaer eller alle temaer, hvordan skal det ligge? Som et selvstændigt område med ECTS-point? Skal 

det dække mange andre elementer? Det er på samme måde som vi også drøfter om det tværprofessionelle 

skal have et særligt perspektiv… Dette arbejde gælder alle syv udbudsstedet, at der sker en harmonisering. 

Der kommer en ny struktur på den teoretiske undervisning – altså mere på den didaktiske form. Det er et spor 

5 arrangement3 med formater, så det handler meget om, hvordan kan vi bespare på undervisningsplanlægning 

og afvikling f.eks. gennem blended learning, transmittere undervisning o.l.”.  

 

                                                      
2 Seks fysiske udbudssteder samt den net-baserede uddannelse. 

3 Formålet med spor 5 er at udvikle fremtidens uddannelser i VIA ved hjælp af tre tilgange. Dels en øget digitalisering, dels at organisere 

undervisning og studieaktiviteter ud fra nye roller og relationer mellem studerende og undervisere, og dels ved at fokusere på undervis-

ning som en kernekompetence. 
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Uddannelseschefen finder at det er vigtigt at der er fokus på de studerendes læring på velfærdsteknologi 

området: ”På sygeplejeuddannelsen kommer de studerende hele tiden til at arbejde med velfærdsteknologiske 

løsninger sammen med borgeren igen stort og småt i deres erhverv. I fremtiden kommer der mere og mere 

velfærdsteknolog, og derfor skal de studerende have et metaperspektiv på, hvad findes af velfærdsteknologi, 

hvordan arbejder vi med det, hvad skal der til for at blive god til det, hvem skal gøre det osv.”. De studerende 

skal således have et mindset, en forholden sig til velfærdsteknologi og til hvordan velfærdsteknologien funge-

rer for borgeren. Samtidigt understreger uddannelseschefen, at det ikke er nyt at Sygeplejerskeuddannelsen 

skal forholde sig til teknologi.  

 

Men hvordan er det, at de sygeplejestuderende i praksis tilegner sig færdigheder i forhold til velfærdsteknologi? 

Uddannelseschefen udtrykker her klart, at de studerende skal lære dette i deres praktikker, da skolen ikke kan 

stille udstyr til rådighed, for ”vi kan ikke følge med og indkøbe alle de nye teknologier. Men vi kan afprøve 

praktisk træning og simulationstræning”. Og udviklingen går hurtigt; ”Om to år kan det være noget helt andet 

de skal lære. De skal jo være klar til at lære det der er at lære hos jer. Det er vigtigt at vi på uddannelserne gør 

dem klar til det. At være klar til at tage imod - at være klar til at prøve af. Det er generiske kompetencer som 

jeg tænker at vi skal lære dem.” Men kan en harmonisering af Sygeplejerskeuddannelsens teoretiske del kol-

lidere med samarbejdet med praksis? ”Jeg tror det afhænger af, hvordan man får det planlagt. Der vil altid 

være noget praksis som er forskelligt for alle studerende – også for studerende på samme udbudssted. Det 

afhænger meget af, hvor de kommer hen. Er det ortopædkirurgisk afdeling, eller er det en kommunal praktik? 

Det er meget forskelligt, hvad de kommer i berøring med, og hvad de skal lære. Og derfor er det jo også vigtigt 

at vi lærer dem noget generelt om velfærdsteknologi; hvordan man forholder sig, hvordan man agerer, hvad 

der er af etiske spørgsmål – alt det, der er mere overordnet. Så jeg tænker ikke at det kommer til at kolliderer 

med det som de skal lære ude i praksis. Der skal de jo lære det, der er at lære der. Og selvfølgelig skal der 

afprøves noget i laboratoriet som vi nu kan, men der er jo også forskel på hvad vi kan der.” Uddannelseschefen 

udtrykker ligeledes, at ”det er et stort ansvar for praktikken i forhold til at få hjulpet de studerende på vej.”  

 

Er der behov i organisationen, der skal være opfyldt, for at arbejdet med udvikling af velfærdsteknologi på 

Sygeplejerskeuddannelsen kan udvikle sig? Her peger uddannelseschefen på, at ”vi er nødt til, at der er un-

dervisere, der er opdaterede på området, og kender til hvad der foregår, har en indsigt og har en anden praktisk 

indsigt i det her område. Det skal vi hele tiden sørge for – det sørger lederne også for. Enkelte medarbejdere 

er mere opdaterede end andre. Det tror jeg at vi skal blive ved med, for det er helt nødvendigt (…) Tingene 

går stærkt, men vi skal blive ved med at være på. Området har en enorm udviklingstakt, så det kræver meget 

af de undervisere, der er på området, tænker jeg. Måske også på en anden måde end at undervise i sygeple-

jeteori eller farmakologi, for det er noget helt, helt andet det her [velfærdsteknologi], men jeg oplever også, at 

det gør de. Underviserne er obs. på hvad der foregår, de er orienterede, og de er ude i verden og kigge på 

hvad der foregår.”  

 

Et ønske-scenarie for uddannelseschefen vil være ”hvis velfærdsteknologi på en eller anden måde kunne 

samles, så de studerende kunne arbejde med det og prøve det af. At de på en eller anden måde kan få 

berøring med det, der findes af velfærdsteknologi. Også det nye, hvor de studerende kunne gå ud og ind og 

selv bestemme. Jeg tror, at nogle studerende vil synes at det er sjovt – nogle er jo bidt af det. Andre er ikke, 

men hvis de ser, hvad det betyder for borgeren i hverdagen, tror jeg at de vil blive bidt af det. Det bliver noget 

som vi nok alle sammen engang får hjælp fra. Så derfor er de også som studerende nødt til at forholde sig til 

det. Men f.eks. åbne lab rundt om i landet – det er nok utopi.”  

 Ergo- og fysioterapeutuddannelserne og velfærdsteknologi 

I forbindelse med de nye studieordninger beskriver uddannelseschefen for Ergo- og Fysioterapeutuddannel-

sen, at hun ikke på uddannelserne direkte har drøftet indhold og rammer med ledere og undervisere for un-

dervisningen i velfærdsteknologi, ”men det vil komme inden 2020, da der er noget, som vi skal ud og under-

søge”. Hermed henviser uddannelseschefen til, at der i forbindelse med implementering af de nye studieord-

ninger er nedsat en national styregruppe, - og herunder en følgegruppe, som skal følge hver enkelt uddan-

nelse. Følgegrupperne er sammensat af hele aftagerfeltet: KL, regionerne, de faglige organisationer og sek-

torrepræsentanter. Uddannelseschefen er formand for følgegruppen for Fysioterapeutuddannelsen. Den nati-

onale styregruppe for implementering af de nye studieordninger har ifølge uddannelseschefen påpeget, at der 

i udviklingen af de nye bekendtgørelser, ikke har været nok fokus på teknologi og monitorering af teknologi i 
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uddannelserne. På den baggrund har følgegruppen igangsat en proces, hvor teknologi indgår i en undersø-

gelse i forbindelse med implementering, monitorering forskning, udvikling, simulationsbaseret læring, teori og 

praksis og generiske kompetencer.    

 

I forlængelse af dette øgede fokus på teknologi fortæller uddannelseschefen, at Styrelsen for Forskning og 

Uddannelse har igangsat et projekt, der skal afdække, hvordan der arbejdes med teknologi i UC-sektoren.  

Formålet med dette projekt er følgende: 

 

 

Dette projekt afvikles i følgende fire faser:  

Fase 1:  Desk-research  

Fase 2:  Afdækning af sundhedsuddannelsernes aktuelle teknologikursus 

Fase 3:  Udvikling og afvikling af forskningsprojekter i 2019, hvortil der er mulighed for at søge økono-

misk støtte      

Fase 4:  Videndeling og afrapportering i 2020.  

 

Uddannelseschefen udtrykker, at det er et omfattende projekt, som igangsættes, da ”der ikke er viden på 

området i øjeblikket.”   

 

I forhold til drøftelser af teknologi og velfærdsteknologi påpeger uddannelseschefen, at det er en drøftelse i 

sig selv, hvilken betegnelse der anvendes for området, og hvad man forstår ved velfærdsteknologi. Uddannel-

seschefen er ikke i tvivl om, at der fremover vil udvikles mere og mere teknologi, men påpeger, at ”implemen-

tering af teknologi er vanskelig, da implementering går jo hånd i hånd med kompetencerne for at tage det i 

brug og have en kritisk stillingtagen.” Derfor bliver det særligt nødvendigt ”at have en dømmekraft i forhold til, 

hvornår man skal bruge teknologien – at have en etik og forståelse omkring teknologianvendelsen.”  

 

I chefgruppen har lederne drøftet teknologi ind i en bredere forståelse i forhold til digitalisering af undervis-

ningsformer, men ikke i forhold til hvad de studerende konkret skal arbejde med i forhold til teknologi.  Uddan-

nelseschefen finder derfor denne afdækning relevant. Samtidigt påpeger hun, at der på de to uddannelser 

arbejdes på at formulere strategiske indsatser for teknologiområdet – indsatser der blandt andet henviser til 

STEM-kompetencer4 . 

 

En udfordring for undervisningen på professionshøjskolen i forhold til det velfærdsteknologiske område finder 

uddannelseschefen er selve adgangen til teknologien: ”Vi har jo ikke et laboratorium for velfærdsteknologi – 

hvilket heller ikke vil give mening. Så det vil være vores aftagere, der stiller med teknologier i de studerendes 

praktikker (…) og der kan jeg da godt forestille mig, at der er stor forskel på hvad de studerende bliver mødt 

med.”  

 

                                                      
4 STEM-færdigheder er: Science, Technology, Engineering og Math 

Formålet med projektet er at accelerere implementeringen af professionsrelevant teknologi i de sundhedsfaglige pro-
fessionsbacheloruddannelser og skabe grundlag for relevant efter- og videreuddannelse, der kan øge professionsre-
levante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle (9).  
 
Målet er desuden:  

At skabe et solidt fundament og en fælles forståelsesramme for en fokuseret indsats i- og på tværs af de ni sund-

hedsuddannelser og Professionshøjskolesektoren  

At sikre systematisk monitorering af sektorens bidrag til at løfte et ændret kompetencebehov inden for professi-

onsrelevant teknologi som følge af et ændret arbejdsmarked 

At opsamle viden, koordinere og dokumentere arbejdet med implementering af professionsrelevant teknologi i 

sundhedsuddannelserne og sikre videndeling og dokumentation med henblik på øget fælles læring.  
 
Projektets forventede effekter er, at der bliver skabt grundlag for et løft:  

Af professionsrelevante kompetencer hos studerende på professionsrettede sundhedsuddannelser, der øger de 

studerendes professionsparathed i forhold til relevante teknologier  

Af professionsrelevante teknologikompetencer hos sundhedsprofessionelle i praksis gennem relevant efter- og 

videreuddannelse.  
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Uddannelseschefens ønske til det fremtidige arbejde er, at der genereres viden på området – en viden der 

kan skabe et klart sprog og billede af det velfærdsteknologiske område. Uddannelseschefen har meget fokus 

på selve teknologi-forståelsen, som hun finder vigtig: ”Teknologiforståelse for mig er mere tilgangen til tekno-

logi over for et menneske. Med andre ord vurderingen af teknologi i forhold til, hvor man skal kunne vælge til 

og fra, og man skal kunne vurdere den enkelte borger i forhold til passende anvendelse af teknologi. Så jo 

mere teknologi, jo mere etik og situationsbestemt vurdering af teknologiens relevans. Det er et ønske fra mig, 

at det ikke bliver teknologi for teknologiens skyld, men professionsfaglig forståelse af teknologianvendelse og 

en kritisk forholden sig til det i den enkelte situation.” 

 Underviseres perspektiv på velfærdsteknologi 

For at afdække perspektivet for undervisere på VIA Sundhed, der underviser de studerende i velfærdstekno-

logi, interviewes en underviser fra henholdsvis Sygeplejerske-, Fysioterapeut- og Ergoterapeutuddannelsen. 

Disse tre uddannelser udvælges, da studerende herfra er fast i praktik i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kom-

mune.  

 

Interviewguiden til det semistrukturerede interview er identisk til de tre interviews og i afrapporteringen fra 

disse interview er der også primært fokus på dels generelle træk mellem undervisernes besvarelser men også 

på centrale/vigtige udsagn fra den enkelte underviser. Da informanterne er lovet anonymitet, vil det ikke fremgå 

specifikt hvilken underviser, der taler om hvad.    

 

Indledningsvist i hvert interview fortæller underviserne om deres faglige baggrund for at undervise i velfærds-

teknologi. De er alle særdeles veluddannede på området, har omfattende erfaring med arbejdet i kommunalt 

og regionalt regi, og de har i varierende grad i fagligt, forskningsmæssigt og privat regi et omfattende netværk 

med relation til velfærdsteknologi.  

 

I alle tre interviews er underviserne omkring definitionen af velfærdsteknologi, som de ikke finder enkel. En 

underviser fremhæver, at ”begrebet ”velfærdsteknologi” er et nordisk begreb, der ikke kendes i den øvrige 

verden. Det er et politisk korrekt ord, for hvem vil ikke have velfærdsteknologi? På engelsk hedder det ”assi-

sted living technology”. Definition af velfærdsteknologi hænger sammen med den kontekst det skal bruges 

ind i. For amerikanere er velfærd at have penge. For os er velfærd, at man har det godt.” 

 

En anden underviser, der anvender en definition af Finn Olesen (1), forklarer sin forståelse af begrebet på 

følgende måde: ”Teknologibegrebet er et normativt begreb, som f.eks. om man er grim eller pæn. Hvem har 

defineret det, og hvorfor har de defineret det lige bestemt på den måde? Der er forskellige definitioner, og 

f.eks. har kommunerne langt hen ad vejen defineret det som en teknologi, der erstatter en velfærdsydelse – 

dvs. noget der i korte træk siger at de kan spare på deres ydelser. Og det er jo relevant og tjener det formål i 

kommunerne. Men andre steder giver det ikke nødvendigvis mening. F.eks. på DokkX er det jo ikke sådan 

man snakker om velfærdsteknologi – her er det jo, hvordan det kan berige borgernes liv. En velfærdsteknologi 

er jo også en computer, fordi det gør noget nemmere for mig. Så det med at have en teknologiforståelse er jo 

at definere, hvordan er det at vi definerer det i denne sammenhæng og hvorfor giver det mening”.  

 

Underviserne fremhæver hermed at definitionen af begrebet ”velfærdsteknologi” er kontekstafhængigt.  

 

Da studieordningen er blevet ændret ved semesterstart efteråret 2016, spørges underviserne om de kan skit-

sere, hvad de finder, er det nye i studieordningen i forhold til det velfærdsteknologiske område. Alle undervi-

serne har arbejdet med området under forskellige vilkår, men fremhæver at det er en igangværende proces 

med ”oversættelse” af bekendtgørelsens intentioner til studieordninger til semesterbeskrivelser til den konkrete 

undervisning. En underviser peger her på, at det kan være vanskeligt at tolke/oversætte hvor meget velfærds-

teknologi, der tænkes ind i den nye studieordning, for ”Hvor og hvor meget? Who knows? Det er ikke tydeligt. 

Men velfærdteknologi bor i den nye bekendtgørelse”.  

 

De tre undervisere har haft forskellige vilkår for arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi, 

men det er kendetegnende for dem alle tre, at de oplever at deres timetal til undervisning i velfærdsteknologi 

er faldet. En af underviserne udtrykker det på følgende måde: ”De studerende skal have en langsom introduk-

tion til velfærdsteknologi. Der skal være en klokke der ringer hos dem i forhold til hvad det betyder for os, for 

borgere, for arbejdsmiljø osv. Det er svært at undervise i på 1½ time. Det taler jeg med min leder om. Hun 
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siger at det er administrativt betinget, fordi vi arbejder i temaer. Det system er en konsekvens af den nye 

bekendtgørelse. I den gamle uddannelse havde vi 2 point, nu er det ene point spredt ud over uddannelsen. 

Det vil sige at det ene point ”forsvinder”. Så man har en ny bekendtgørelse hvor velfærdsteknologi er det hotte 

af det hotte, men hvor man har nedprioriteret det - med mindre man har kompetencerne til at lægge ned over 

det.”   

 

I arbejdet med at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi peger de interviewede ligeledes på, at de under-

tiden oplever, at der på deres uddannelse arbejdes i parallelle spor, og hvor det kan være vanskeligt at orien-

tere sig klart i forhold til hvilken dagsorden, der er i fokus: Fælles studieordning, hvordan der kan spares eller 

harmonisering af uddannelserne. 

 

I forhold til kollegaer på deres egen uddannelse finder de, at de ofte skal kæmpe og overtale kollegaer til at 

det velfærdsteknologiske område gives en plads ind i andre fag end de fag, hvor emnet naturligt er en del. De 

interviewede oplever ikke, at det velfærdsteknologiske område er et naturligt område som mange undervisere 

brænder for, ”nogle kollegaer tænker på om det ikke snart går over”. Da kollegaerne har forskellige forudsæt-

ninger og interesser bliver ”det hele tiden laveste fællesnævner”, og ”hvis man ikke ved, hvad man ikke ved, 

så kører det jo fint; ”det skal vi nok tage os af” siger mine kollegaer. Så er det jo svært at sige: jeg synes ikke 

rigtigt at du har kendskabet til det. Jeg har en kollega, der hele tiden siger: ”kan du ikke lære os op i det?” Men 

jeg har jo ikke stået i lære, jeg har arbejdet med det seriøst i 25 år, så det er jo ikke noget, som man lige lærer 

fra sig”. En underviser beskriver, at ”det fylder [i dag] lidt i min hverdag. Det skal siges højt, hvis det skal fylde 

noget mere. I den forbindelse, er det vigtigt også at kende begrænsningerne, for det er ikke alle der kan arbejde 

med velfærdsteknologi (…). I forhold til at udvikle min undervisning mangler jeg noget ledelse. Jeg kan da godt 

ryste posen, men lige nu er jeg lidt afventende i forhold til om det er nok eller skal vi have mere eller?”.  

 

De interviewede undervisere peger således på, at det kan være vanskeligt at få lydhørhed for og rammer til et 

rimeligt omfang af undervisning, interesse blandt kollegaer, forståelse for kompleksiteten i at undervise i vel-

færdsteknologi samt en ledelsesmæssig retning i forhold til at udvikle undervisningen i velfærdsteknologi.    

 

Alle de interviewede undervisere er som nævnt ressourcepersoner på det velfærdsteknologiske område. Men 

hvordan holder de sig løbende opdaterede og ajour på et område, der er i rivende udvikling? Deres metoder 

hertil spænder fra i sin fritid at arbejde med området i en faglig organisation, deltagelse på konferencer qua 

ansættelse i VIA, samarbejdsrelationer med andre uddannelsesinstitutioner eller samarbejdspartnere som 

f.eks. DokkX, til deltagelse i internationalt forskernetværk. Motivationen og energien til fortsat at arbejde med 

området hentes således i høj grad udenfor VIA Sundhed. En informant peger på, at ”det er vanskeligt som 

underviser at være opdateret på anden måde [end de tidligere nævnte], da der jo f.eks. ikke skrives artikler 

om det i tidsskrifter o.l. Så det er noget man følger med i på nyhedsbasis. Det er jo noget medier elsker at 

fortælle om: nu har de ældre VR-briller på så er de hjemme i landsbyen”.   

 

Underviserne spørges om, hvordan mulighederne er for at komme til at samarbejde med de andre uddannel-

ser? Her beskriver en underviser, at ”der skal jo være et mål og en mening med det. Vi arbejder meget mono-

fagligt med vores uddannelser, og kender ikke hinanden, så på den måde er det svært lige at trække på de 

rigtige, men jeg har frihed i mit arbejde til at lave det på den måde som jeg vil. Så hvis der er mål og mening. 

Men hvis jeg arbejder sammen med nogen uden for uddannelsen, beror det på personligt netværk.”  En un-

derviser har tidligere arbejdet sammen med de øvrige uddannelser om undervisning i velfærdsteknologi, ”men 

i dag har vi så få timer, at vi ikke har noget at sprede af. De 8 lektioner jeg har er jo ikke meget, og vi kan ikke 

engang nå besøg på Dokken”. I forhold til at samarbejde med de øvrige uddannelser om undervisning på 

velfærdsteknologiområdet er dette således ikke eksisterende eller sat i bero. 

 

De studerendes interesse for velfærdsteknologi vurderer underviserne som meget varieret, hvor nogle stude-

rende finder det meget spændende og andre ikke. Men her er det vigtigt at fange de studerendes interesse og 

vise dem eksempler på hvor godt eller dårligt det kan være; "Jeg ville ønske at jeg havde tid til at lave et møde 

over Skype, hvor den ene begynder at græde. Lægger man så hånden over computeren? Hvordan trøster 

man? Hvordan bruger man sit kliniske blik, nu kan man ikke mere lugte, føle og sanse? Hvad er det så I gør? 

Man skal spørge på en anden måde. Og det kan de studerende jo godt se ideen i”. En underviser pointerer, 

at mange siger, at de unge er digitalt indfødte, hvilke hun ikke mener, at de er:  

”De unge er ikke oplært i det – de er kastet ud i det. De navigerer f.eks. ved at skrive i søgefeltet på Studienet 

efter en pdf-fil og skriver, hvad de tror det hedder. Det kommer ikke frem og de kan så ikke finde det. Jeg 

underviser også i videnssøgning, hvor de skulle finde en artikel. Den kom så ikke frem som første hit. Jeg 
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spørger så, om de har kigget ned i søgningen. Den kom så frem som nr. 10 – og så kunne de jo ikke finde 

den, for det var ikke det første hit. På den måde er de vokset op med Google, og det hele har været så nemt, 

hvor der har været nogle lette brugerflader (…) På den måde forventer de at det fungerer og de bliver skuffede 

hvis det ikke fungerer, eller det er et svært program. Det skal være en pæn brugerflade, så gider de godt bruge 

det. Det er svært for dem så snart det bliver lidt kompliceret. Sådan noget som CURA5 og EPJ har de sindssygt 

svært ved. Det er mit indtryk, at de har svært ved kronologien og svært ved at navigere i det.”    

 

Alle tre undervisere er enige om, at de studerende skal undervises på et overordnet niveau i forhold til vel-

færdsteknologi, da det ellers vil være produktorienteret; ”Vi lærer dem ikke at bruge CURA og den elektroniske 

patientjournal, men lærer dem grundprincipperne bag det. Hvorfor er det så vigtigt? I velfærdsteknologi er der 

jo en del om teknologi, og det er jo der, at de skal stille spørgsmålet i forhold til, hvordan er det at anvende? 

Hvor mange steder har I set teknologi, der står i hjørnerne og støver til fordi der er ingen der kan finde ud af 

at bruge dem, for dem der kunne, er rejst eller noget andet. Så den awareness får de, men det er også det. Vi 

snakker anvendelsesetik i forhold til robotter f.eks. Jeg viser dem nogle forskellige teknologier og snakker om 

fremtidens teknologier, men ikke på anvendelsesplan. Det kan man sagtens samarbejde med praktikken om, 

men problemet er, at så har man den teknologi et sted og en anden et andet sted. Men man kunne lægge det 

ind i de lokale studieplaner – det vil være oplagt – for så bliver det lokalt, og så fik de en adgang.” 

 

Derved bliver det oplagt at de studerende lærer om teknologier/velfærdsteknologi i praktikken, men her er de 

studerendes tilbagemeldinger fra deres praktik oftere på et lavere niveau; de fortæller mere om, hvad de har 

oplevet ift. borgere end at fortælle konkret om teknologier/velfærdsteknologi. Og i forlængelse heraf peger 

underviserne på, at det ikke er systematisk, hvad de studerende lærer i praktikken vedr. velfærdsteknologi, da 

praktikstederne anvender velfærdsteknologi i varierende grad. I forlængelse heraf nævnes at de færreste stu-

derende arbejder med velfærdsteknologi i deres bachelorprojekt.  

 

Afslutningsvist i interviewene spørges underviserne om deres ønsker til, hvordan de gerne vil arbejde med 

udviklingen af deres undervisning i velfærdsteknologi. Tiden og sammenhængen med øvrige fag og praksis 

er her en vigtig faktor: ”Hvis jeg kunne vælge frit, ville jeg rigtig gerne at jeg havde den røde tråd. Det vil være 

dejligt at have lidt mere tid til primærsektoren men også hospitalerne. Hvad sker der derovre for øjeblikket? At 

kunne samarbejde med dem. Og så kunne jeg drømme om, at vi lavede nogle tværfaglige bachelorprojekter 

mellem fysioterapeuter, ergoterapeuter og ingeniørerne. Og så lidt mere tid. Jeg forstår ikke, at man har ned-

prioriteret det så meget i den nye uddannelse, når man har sagt, at det er dét samfund, som man går imod”.  

 

Men ønskesedlen indeholder også ønsker om mere og tydelig ledelsesmæssig opbakning og fokus for ”nu er 

ved vi at lande i forhold til de nye uddannelser. Men fylder velfærdsteknologi nok? Er det nok? Og hvor er det 

vi vil hen med det her?”. I forhold til det overordnede arbejde med velfærdsteknologi udtrykker undervisere 

også et ønske om, at ”VIA laver en strategi på området for uddannelserne, uden at der ligger et sparekrav 

under (…) Hvis jeg vidste hvor det [velfærdsteknologi] skulle fylde, skulle jeg nok få det til det. Så jeg efter-

spørger en tydeligere ramme, hvor jeg skal arbejde indenfor”. En underviser har fra sin uddannelsesleder hørt, 

at der i VIA Sundhed i 2019 kommer fokus på teknologi, men ”om det er for at trøste mig ved jeg ikke, men 

det vil jo være dejligt. Men det kunne jo være en VIA-beslutning, at sætte fokus på teknologi – at lave et 

teknologi-år”.   

 

Sammenfattende for interviewene med undervisere i velfærdsteknologi fremstår underviserne som meget 

kompetente, engagerede og vidende på det velfærdsteknologiske område. De finder, at de nye bekendtgørel-

ser fremhæver det velfærdsteknologiske område som vigtigt i uddannelserne, mens målet og rammerne for 

deres arbejde samt det kollegiale engagement fremstår med varierende grad af støtte og muligheder. Samlet 

set leder det dem hen til at ønske mere ledelsesmæssig klarhed over, hvordan VIA Sundhed ønsker at arbejde 

med området samt en synlig strategi på feltet.   

 

                                                      
5 Informanten benævnte journalsystemet VITAE, men systemet er nu erstattet af et nyt journalsystem ved navn CURA. 
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 Konferencedeltageres perspektiv på velfærdsteknologi 

Den 1. marts 2018 afholdt VIA Sundhed en temadag vedr. fremtidens sundhedsfaglige uddannelser, hvor der 

i en af fire workshops blev arbejdet med ”Velfærdsteknologi 2.0”. Tine Dynæs Juhl, udviklingskonsulent fra 

Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB), Aarhus Kommune, var oplægsholder og tovholder for workshoppen. 

Ca. 40 af de 200 deltager, der repræsenterede uddannelser og praksis, deltog i denne workshop.  

 

Tine Dynæs Juhl indledte workshoppen med at nævne eksempler på velfærdsteknologier: Virtual reality til 

genoptræning, apps til struktur og daglige arbejdsrutiner, internetbaseret behandling til borgene, Google-glas-

ses i sårbehandling osv. Listen over nye teknologier, der hører under den efterhånden brede betegnelse ”vel-

færdsteknologi” er lang. Deltagerne blev ført igennem den rivende udvikling, der er sket på området fra Vel-

færdsteknologi 1.0, med lifte, robotstøvsugere og hjælpemidler, der så at sige kan købes i Harald Nyborg, til 

Velfærdsteknologi 2.0 med udvikling af apps, droner, Google-glasses - avancerede velfærdsteknologiske løs-

ninger, som i Aarhus Kommune præsenteres/udstilles på DokkX.  

 

Den aktuelle bevægelse mod mere og mere teknologi giver dog også anledning til etiske og juridiske dilem-

maer, så som natteovervågning af ældre ved hjælp af et kamera, der overvåger den sovende. Nattevagten 

kan så på sin skærm se om den ældre, sover trygt og godt i sin seng, og behøver derfor ikke som ellers at 

åbne døren ind til den sovende, med risiko for at vække denne. Denne overvågning kræver dog ifølge lovgiv-

ningen, at den ældre har givet sit samtykke, men hvis borgeren lider af demens er dette samtykke ikke muligt 

at få. Således opstår der nye juridiske og etiske dilemmaer i brugen af den nye teknologi.  

 

Som start på workshoppen havde hver deltager fået udleveret et grønt og et rødt kort. Kortene skulle delta-

gerne bruge undervejs i workshoppen, hvor de blev ”forstyrret” af spørgsmål fra Tine, som f.eks. ”Studerende 

tager generelt imod ny teknologi med nysgerrighed og begejstring” (grøn) eller ”Studerende er skeptiske over 

for velfærdsteknologi” (rød), og ”Velfærdsteknologi kan skærpe medarbejdernes faglighed” (grøn) eller ”Vel-

færdsteknologi kan tilsidesætte medarbejdernes faglighed” (rød).  

 

Det overordnede spørgsmål som workshop-deltagerne skulle arbejde med var ”Hvilke kompetencer kræver 

det at arbejde med velfærdsteknologi?” På en ønskeseddel skulle deltagerne notere, hvad det største ønske 

er, at de studerende skal lære for at kunne arbejde med velfærdsteknologi og hvad det største ønske er, i 

forhold til hvad det kræver af medarbejdere og vejlederes kunnen. Som afrunding på gruppedrøftelserne skulle 

deltagerne notere, deres ønske til hvordan praksis skal være gearet til optimalt arbejde med velfærdsteknologi 

– og hvordan der sikres konneks til uddannelserne? Sammenfatningen ses i nedenstående, hvor deltager har 

fået mulighed for at ønske og lege ”Jul i marts”.    
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Ovenstående billede sammenfatter svaret fra 40 repræsentanter fra sundhedsfaglige uddannelser og klinisk 

praksis på ”hvilke kompetencer kræver det at arbejde med velfærdsteknologi?”, som henholdsvis studerende, 

underviser/vejleder i teorien eller vejleder i klinisk praksis. Spørgsmålet blev stillet på en temadag i VIA om 

”Fremtidens sundhedsfaglige professionsuddannelser”. Svarene tænkes at være et brugbart supplement i 

forhold konstruktivt at udvikle det velfærdsteknologiske område for de sundhedsfaglige professionsuddannel-

ser.    
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8 Sammenfatning og perspektivering 

I dette afdækningsarbejde er der fokus på professionsuddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut og syge-

plejerske på VIA Sundhed, hvorom der er indgået faste aftaler om praktikforløb i Sundhed & Omsorg, Aarhus 

Kommune. Gennem interview og spørgeskemaer er der indsamlet data om hvordan, undervisere og kliniske 

vejledere arbejder med velfærdsteknologi i forhold til de studerendes læring, og hvordan chefer og ledere 

arbejder med dette felt. Denne afdækningsrapport er et bidrag ind i arbejdet med at udvikle og styrke det 

velfærdsteknologiske område i samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed. Rapporten kan 

således indgå i det videre arbejde på de tre professionsbacheloruddannelser, blandt de kliniske vejledere og 

på det ledelsesmæssige niveauer i de to organisationer.   

 

Sammenfattende kan det siges, at udviklingen på det velfærdsteknologiske område er under konstant udvik-

ling på det kommunale område; nye teknologier udvikles, efterspørgsel fra borgere og pårørende er stigende, 

behovet for medarbejderes efteruddannelse er stigende, tilegnelse af ny viden om velfærdsteknologiske pro-

dukter og vidensdeling herom er konstant på dagsordenen, og besparelse på ældreområdet øger presset på 

en vellykket implementering af velfærdsteknologi i plejen og rehabiliteringen af ældre, handicappede og syge.  

 

Nye bekendtgørelser i 2016 for professionsuddannelserne har betydet et øget fokus på det velfærdsteknolo-

giske område i forhold til de studerendes læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau - såvel i 

den teoretiske undervisning som i den kliniske praksis. Generelt fremstår det i denne afdækning, at gode 

kræfter på det velfærdsteknologiske område - såvel i undervisningen som i praktikken - arbejder på at under-

støtte de studerendes læring om velfærdsteknologi. Fra flere sider peges dog f.eks. på, at der er behov for, at 

dette område fortsat udvikles, så 1) der er bedre muligheder for at skabe sammenhæng mellem teori og prak-

sis, 2) de studerende får mulighed for at ”lege” med velfærdsteknologi, 3) dedikerede undervisere får mere tid 

til at undervise i velfærdsteknologi, 4) undervisere kender deres uddannelsesmål med undervisningen i vel-

færdsteknologi og at 5) kliniske vejledere får adgang og kendskab til velfærdsteknologi.    

 

I samarbejde mellem en underviser fra VIA Sundhed og en klinisk vejleder er der i foråret 2018 gennemført 

prøvehandlinger, der netop har haft fokus på, at de studerende kan afprøve og anvende forskellige teknologier 

i praksis i samarbejde med borgere og personale. Disse prøvehandlinger fortsættes i efteråret 2018, så der 

opbygges viden om, hvordan der i større skala kan arbejdes med velfærdsteknologi i de studerendes kommu-

nale praktikforløb. De nuværende erfaringer fra prøvehandlingerne viser, at borgerne profiterer af samarbejdet 

med de studerende omkring velfærdsteknologi; de studerende udviser engagement, forståelse og interesse 

for teknologien i relation til borgeren og den sundhedsfaglige praksis, og de ser et potentiale heri. Ligeledes 

har de studerende mere tid til fordybelse til f.eks. borgeroplæring end det faste personale. Erfaringerne viser 

dermed, at de studerende kan bidrage positivt i forhold til anvendelse af teknologi i praksis. 

 

Perspektiverne for dette arbejde er, at der på alle niveauer er behov for en indsats, der er koordineret og 

sammenhængende, da teknologiområdet er komplekst og undertiden vanskeligt tilgængeligt for den enkelte. 

På baggrund af afdækningen formuleres derfor følgende anbefalinger:  

 

For medarbejdere i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune: 

 At øge fokus på forudsætninger for succesfuld implementering af teknologi 

 At øge fokus på arbejdsgange i forbindelse med ny teknologi 

 At skabe øget ledelsesmæssigt overblik og vidensdeling om teknologi 

 At målrette information til ledere, medarbejdere og borgere 

 At sikre, at kliniske vejledere har adgang til og er ”klædt på” til at varetage det velfærdsteknologiske 

område, i forhold til studerendes praktik. 

 

For studerendes læring i VIA Sundhed: 

 At sikre, at undervisning i teknologi på uddannelserne har høj prioritet, høj kvalitet, sammenhæng til 

praksis og lærer de studerende kritisk at vurdere og anvende velfærdsteknologiske løsninger 

 At sikre, at de studerende i deres praktik har adgang til at ”lege” med og bruge velfærdsteknologiske 

løsninger – gerne tværfagligt og sammen med borgere 

 At underviserne har et klart pejlemærke for uddannelsens og VIA Sundheds mål og strategi på det 

velfærdsteknologiske område.  



 

 

46 

9 Referencer 

 

1. Lotte Huniche og Finn Olesen: Teknologi i sundhedspraksis, Munksgaard 2014 

2. https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/om-cft/cft-center-for-frihedsteknologi/  

3. https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedstekno-

logi/Center-for-Test-og-Evaluering.aspx?sc_lang=da 

4. https://dokkx.dk/om-dokkx  

5. http://www.carewareweb.dk/da/Om-CW.aspx  

6. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/R0710.aspx?id=180533  

7. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=180536 

8. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=181963   

9. ”Teknologi i sundhedsprofessioner og –praksis”. Projektbeskrivelse. April 2018. UC Lillebælt. 

 

https://velfaerdsteknologi.aarhus.dk/om-cft/cft-center-for-frihedsteknologi/
https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedsteknologi/Center-for-Test-og-Evaluering.aspx?sc_lang=da
https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/Velfaerdsteknologi/Home/Frihedsteknologi/Center-for-Test-og-Evaluering.aspx?sc_lang=da
https://dokkx.dk/om-dokkx
http://www.carewareweb.dk/da/Om-CW.aspx
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180533
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180533
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=180536
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=180536
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181963
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=181963


                                                         ”DEN VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LEGEPLADS”  
 

Sammenfatning af ideer og opmærksomhedspunkter fra workshop d. 28.11.2018 

1. Hvordan sætter vi en fælles retning på det velfærdsteknologiske område med afsæt i de to organisationers 

strategier?  

a. På baggrund af viden om organisationernes brug af vel-

færdsteknologi skabes en fælles retning på alle organisato-

riske niveauer, så der fx også på direktør/rektor niveau er 

fælles retning, og at alle kliniske vejledere og undervisere 

har fokus på området 

b. ”Teknologi-dannelse” skal ske fælles, synkront og løbende i 

alle fag/uddannelser og i alle praksisfelter, hvor:  

a. det er afdækket, hvad der er relevant velfærdstek-

nologi inden for forskellige fagområder, og der er et tværgående fokus mellem professionerne   

b. der er fundet det rette match mellem muligheder i kommunen og de studerendes vidensniveau 

c. alle kompetencer i VIA og Sundhed & Omsorg anvendes 

d. der dannes ét netværk for kliniske undervisere og undervisere på tværs af organisationerne. Dette kan fx 

ske på Velfærdsteknologisk Undervisningscenter i MSO, besøg/træning på Vikærgården og DokkX eller 

ved at foreslå leverandører at lave ”show rooms” med mulighed for afprøvning. 

c. Udvikle en fælles metode/model, som fx Velfærds Teknologivurdering (VTV), der anvendes på alle sundhedsom-

råder i teori og praksis, og som dermed også anvendes i det tværprofessionelle arbejde 

d. Mere fokus på langvarig implementering og at der følger penge med for at få værdi af de velfærdsteknologiske 

løsninger i den sidste ende.  

2. Hvordan kan praksis drage nytte af de studerendes læring på det velfærdssteknologiske område?  

a. Husk at adskille disse tre områder: Velfærds Teknologiskvurdering (VTV), beslutninger om implementering og 

den konkrete implementering af velfærdsteknologiske løsninger 

b. Udvikling af tværfaglige talentforløb/valgfrie forløb for stu-

derende – forløb, der udvikles i samspil med praksis og som 

understøtter praksis fx i implementering af teknologier, og 

hvor studerende lærer at formidle gennem undervisning af 

personale og bringer nyt ”mindset” ind i organisationerne 

c. Praksis beskriver og tilbyder relevante og spændende pro-

blemstillinger, der kan indgå som semesteropgaver, bache-

lorprojekter o.l.  

d. Systematisk og automatisk opsamling af de studerendes undren, viden og erfaringer fx gennem borgercases og 

studenternes ”rejser”. Herefter videnspredning herom for at få skabt en mere rehabiliterende kultur.  

 

3. Hvordan kan de teoretiske undervisere drage nytte af praktikkens potentiale på det velfærdsteknologiske om-

råde?  

a. At teoretiske undervisere kommer i praktik i praksis fx 1-1-2 

dage med fokus på, hvad der er vigtigt i praksis (teknologi 

osv.) og får kendskab til, hvor og hvordan velfærdsteknologien 

kan ses/prøves konkret i undervisning  

b. At kliniske vejledere underviser på uddannelserne. Fx undervisning af underviserne eller studerende i forhold til 

”Ny Teknologi” og evt. med adgang til teknologien 

c. At studerende i forbindelse med deres praktik får stillet en konkret opgave fra skolen/klinikken vedr. velfærds-

teknologi som en del af læringsmål eller eksamensopgave. Denne case bringes med tilbage til skolen 

d. Teoretiske undervisere ”spiller sammen” med undervisere i praksis 

e. At teoretiske undervisere har adgang til et inspirationskatalog, hvor de kan få konkrete ideer til, hvordan de kan 

integrere de praktiske teknologianvendelser i deres teoretisk undervisning.  

Generelt passer sundhedsfremmende ind-

satser gennem velfærdssteknologi godt 

både med Sundhed & Omsorgs Ledetråd 

om ”at holde borgerne væk” og med VIA´s 

studieordninger for sundhedsfaglige pro-

fessioner. 

I forhold til medarbejdere har de stude-

rende mere tid til fordybelse, tid til at un-

dersøge og vurdere teknologier i relation 

til praksis og borgerne. De studerende kan 

medvirke til at skabe fokus på teknologier i 

organisationen og hos borgerne. 

Generelt udtrykkes, at der er et stort be-

hov for opkvalificering. 



Inspiration til
livsplakater
Livshistorie forbinder fortid med nutid og peger ud i fremtiden

Foto fra udstillingen ”Retrospective Family” - fotograf Ole Jeppesen.
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Livsplakater visualiserer livshistorie

Livsplakater visualiserer beboerens livshistorie og vækker interessen for mennesket bag. 
Plakaten kan blive udgangspunkt for samtale med beboeren med demens og bruges som et 
relationsværktøj på tværs af relationer og generationer (1).

Arbejdet med livshistorie har sin oprindelse i den klassiske reminiscens eller erindringsformidling, 
som kan være med til at genopvække eller forstærke følelser af selvværd og selvidentitet hos per-
soner med demens. 

Det overordnede formål med reminicens er at genopvække eller forstærke følelser af selvværd og 
selvidentitet hos personer, der i større eller mindre omfang har mistet evnen til at relatere begiven-
heder til hinanden og til at huske hændelser (2). 
Arbejdet med livsplakater forstærker netop beboernes følelse af identitet og selvværd og kan for-
bedre kvaliteten af relationer mellem beboer og omverden; Livsplakaten er medvirkende til at gøre 
livshistorien interessant og levende for beboere, medarbejdere, elever/studerende og pårørende 
(1).

På plakaten er det netop det, som er vigtigst for beboeren, som noteres; fx kan det være at beboe-
ren holder af at fortælle om sine børn og børnebørn eller har en stor viden om jazzmusik og nyder 
at lytte til det. Nogle livsplakater tager udgangspunkt i en kronologisk tidslinje imens andre foku-
serer på andre informationer afhængigt af hvad netop dette menneske finder vigtigt. Det kan være 
udfordrende at lave en livsplakat, især hvis personen har en fremskreden demenssygdom. Der er 
heldigvis mange metoder og teknikker som kan afprøves og ”trigge” erindringen, så livsplakaten 
kan give et indtryk af et unikt menneske(1). 

Metode og eksempler følger. Rigtig god fornøjelse i arbejdet med livshistorier og livsplakater.

(1) https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-reminiscens/praksiseksempler/livsplakater
(2) https://www.sst.dk/da/aeldre/demens/viden-og-metoder/tema-om-reminiscens/forskning

Introduktion

Fotos fra udstillingen ”Retrospective Family” - fotograf Ole Jeppesen.
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Metoder til at trigge erindringen og ud-
fylde en livsplakat

En livsplakat udarbejdes i tæt kontakt med et andet menneske og for at komme godt i gang med samtalen 
kan man fx bruge beboerens egne fotografier som trigger for livsfortællinger. Afhængigt af kognitivt funk-
tionsniveau kan man bruge musik, genstande, bøger, temabilleder og undersøge andre måder at trigge 
erindringen på, for at afsøge, hvad der er relevant at have med på livsplakaten. Man kan også inddrage 
familien, men så skal man være opmærksom på at det er dennes historie om beboeren, som bliver fortalt. 
En livsplakat kan tage et kronologisk udgangspunkt med tidslinje over vigtige begivenheder i beboerens 
liv, men også sammensættes af billeder af steder/genstande/personer af betydning, eller en kombination af 
begge.

Emner til at inspirere livshistoriefortælling (3,4,5):

• Familieforhold (ægtefælle, børn, børnebørn, oldebørn)

• Venner

• Traditioner

• Barndom

• Skolegang

• Beskæftigelse

• Højtider (jul, påske, fødselsdag)

• Bopæl og boform

• Begivenheder i barndom, ungdom og voksenliv (uddannelse, ægteskab, ferier, fester...)

• Fødested

• Interesser (musik, mad, fjernsyn, motion, hunde, sejlsport, bøger, samfund...)

• Livretter og madens betydning

• Vaner og normer

• Åndelighed 

Vær nysgerrig, empatisk og oprigtig

(3) Din livshistorie og dine ønsker for et godt hverdagsliv, udarbejdet af Birgitte Korsgaard, december 2013 - Hasle Plejeboliger
(4) ”Mit Liv” 1. udgave, Aarhus Kommune, december 2015
(5) Plejehjemmet Thorsgårdens livshistorie-ark

Foto: Liv Høybye - Vagn Holst ser på billeder fra sit liv.
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Metoder til at trigge erindringen og ud-
fylde en livsplakat

Foto: Liv Høybye - Grethe Jutte Gram’s billeder.

(6) http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Aktuelt1/Nyheder/Kend-din-kollega.aspx 4

Spørgsmål som inspirerer og nuancerer (6):

• Hvad gør dig glad?

• Hvad er din yndlingsblomst?

• Hvad er den bedste bog du har læst?

• Hvilken slags musik kan du lide?

• Hvad kan du bedst lide at foretage dig?

• Hvem er din yndlingshelt/heltinde?

• Hvilke egenskaber sætter du højt hos andre mennesker?

• Hvad er din drøm om lykke?

• Hvad er sundhed for dig?

• Hvad er en god hverdag?

• Hvad er dine ønsker for fremtiden?



Eksempel 1

 

Livslinie

1944  -  Født i Aarhus

1950  -  Begynder i Valdem
arsgade          Skole. 

Jeg var en af de bedste i klassen

1956  -  Begynder i atletik-klubben Aarhus 
Frem

ad – senere 1900

1959-60   -  Jysk M
ester i stangspring.  Jeg har 

dyrket atletik indtil jeg blev 55 år.

1958  -  Jeg begyndte i 8.klasse på N
y M

unke-
gade Skole. Derefter arbejdsdreng og i læ

re hos 
Carl Thum

ands elektrom
ekaniske væ

rksted

1964  -  U
dlæ

rt elektrom
ekaniker

1965  -  Dansk M
ester for hold i atletik.

1966-69  -  I m
ilitæ

ret

1969  -  Jeg var ansat ved Jydsk Telefon i 30 år 
og rejste m

eget i hele Jylland.

1972  -  Jeg m
øder m

in kom
m

ende hustru, Han-
ne Tove.

1986  -  Vores datter, Tine, bliver født.

1999-2014  -  Ansat som
 tekniker på Aarhus 

U
niversitet indtil jeg fylder 71 år.

2015 – Jeg flytter på Thorsgården, hvor jeg er 
glad for at bo.

1. H
er er jeg 2-3 år. Billedet er taget i m

it barndom
shjem

 i Jerichausgade, hvor jeg boede m
ed 

m
ine foræ

ldre og tre søskende i en 2.væ
relses lejlighed.

2. Billedet er fra N
ym

indegab, hvor jeg var sergent og renoverede kam
pvogne.

3. Fra m
in tid i m

ilitæ
ret. Som

 sergent havde jeg m
it eget væ

relse på kasernen i N
ym

indegab. 
O

m
 aftenen gik vi i byen i Esbjerg, hvor vi dansede og hørte m

usik.

4. D
et er m

it konfirm
ationsbillede. Jeg var 14 år og blev konfirm

eret i Vor Frue Kirke, og blev 
fejret derhjem

m
e m

ed hele fam
ilien.

5. Jeg ved ikke hvorfor, jeg var så langhåret dengang. Sådan så vi alle ud. På det tidspunkt 
arbejdede jeg ved Jydsk Telefon.
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Eksempel 2

 

Livslinie

1944  -  Født i Aarhus

1950  -  Begynder i Valdem
arsgade          Skole. 

Jeg var en af de bedste i klassen

1956  -  Begynder i atletik-klubben Aarhus 
Frem

ad – senere 1900

1959-60   -  Jysk M
ester i stangspring.  Jeg har 

dyrket atletik indtil jeg blev 55 år.

1958  -  Jeg begyndte i 8.klasse på N
y M

unke-
gade Skole. Derefter arbejdsdreng og i læ

re hos 
Carl Thum

ands elektrom
ekaniske væ

rksted

1964  -  U
dlæ

rt elektrom
ekaniker

1965  -  Dansk M
ester for hold i atletik.

1966-69  -  I m
ilitæ

ret

1969  -  Jeg var ansat ved Jydsk Telefon i 30 år 
og rejste m

eget i hele Jylland.

1972  -  Jeg m
øder m

in kom
m

ende hustru, Han-
ne Tove.

1986  -  Vores datter, Tine, bliver født.

1999-2014  -  Ansat som
 tekniker på Aarhus 

U
niversitet indtil jeg fylder 71 år.

2015 – Jeg flytter på Thorsgården, hvor jeg er 
glad for at bo.

1. H
er er jeg 2-3 år. Billedet er taget i m

it barndom
shjem

 i Jerichausgade, hvor jeg boede m
ed 

m
ine foræ

ldre og tre søskende i en 2.væ
relses lejlighed.

2. Billedet er fra N
ym

indegab, hvor jeg var sergent og renoverede kam
pvogne.

3. Fra m
in tid i m

ilitæ
ret. Som

 sergent havde jeg m
it eget væ

relse på kasernen i N
ym

indegab. 
O

m
 aftenen gik vi i byen i Esbjerg, hvor vi dansede og hørte m

usik.

4. D
et er m

it konfirm
ationsbillede. Jeg var 14 år og blev konfirm

eret i Vor Frue Kirke, og blev 
fejret derhjem

m
e m

ed hele fam
ilien.

5. Jeg ved ikke hvorfor, jeg var så langhåret dengang. Sådan så vi alle ud. På det tidspunkt 
arbejdede jeg ved Jydsk Telefon.
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H
vad

 er d
in livret?

Lam
m

esteg. Jeg får det altid, når jeg besøger m
ine piger. Jeg har haft lam

 engang og vi fik slagteren ud før jul, så  han 
kunne slagte to lam

. V
i skulle have lavet lam

m
erullepølse, lam

m
elår og lignende.  Så det er jeg vokset op m

ed og har 
væ

ret m
eget glad for.

H
vad

 er d
in ynd

ling
sblom

st?
D

et er m
orgenfruen. M

in m
or og jeg såede altid m

orgenfruer i Skagen, hvor vi boede, da jeg var teenager. D
e var så 

taknem
m

elige, de kom
 og de voksede og de pyntede udenfor huset. M

in m
or lejede væ

relser ud om
 som

m
eren - det 

gjorde m
an på Skagen. D

et første hun gjorde var at lave et tebord til gæ
sterne, når de ankom

 m
ed toget fra København 

og der var altid en buket m
orgenfruer på bordet.

H
vad

 er d
en bed

ste bog
 d

u
 har læ

st?
Jordens søjler – det er en klassiker. D

et var i læ
sekredsen, vi læ

ste den. Jeg har altid læ
st m

eget, det har jeg fra m
in m

or. 
D

et er så berigende på alle m
åder. D

en bog jeg læ
ser nu, den er så m

orsom
, fordi det er fra 12-årig piges øjenhøjde. 

D
en er islandsk, ”M

ågelatter” hedder den, og jeg har anbefalet den til m
ange. D

et er sådan en bog, som
 m

untrer en op. 

H
vilken slag

s m
u

sik kan d
u

 lid
e?

Jeg kan godt lide klassisk m
usik. D

et skal m
an helst lytte til alene. Jeg kan også lide jazz. I øjeblikket hører jeg K

im
 

Sjøgren,  en C
D

 m
ed m

ange forskellige m
elodier, bl.a. ”Som

ew
here O

ver the R
ainbow

”. D
en spiller jeg m

eget. N
år jeg 

skal have en lille hvilestund, så spiller jeg den. Jeg har hørt ham
 live i kirken på Læ

sø, og så m
åtte jeg have den C

D
. 

H
vad

 kan d
u

 bed
st lid

e at foretag
e d

ig
?

Jeg kan godt lide m
ennesker. H

vis jeg har væ
ret ude at rejse og sidder i toget, så kan jeg godt lide at studere dem

. O
g 

at tale m
ed folk, det er jeg glad for. D

et interesserer m
ig m

eget. Jeg synes de fleste m
ennesker er interessante – de har 

jo alle sam
m

en en historie. M
an skal bare læ

re at lytte. D
et betyder noget, når m

an lytter rigtigt. 

H
vem

 er d
in ynd

ling
shelt/heltind

e?
K

aren B
lixen – jeg har altid læ

st om
 hende og fulgt hende. ” I had a farm

 in A
frica”…

H
un var én m

an respekterede. H
endes m

åde at leve på og det hun udrettede i A
frika. Sådan som

 hun tog sig af sine 
tjenestefolk og interesserede sig for dem

.

H
vilke eg

enskaber sæ
tter d

u
 højt hos and

re m
ennesker?

A
t de siger sandheden, først og frem

m
est. O

g at de er loyale og at m
an hjæ

lper hinanden.

H
vad

 er d
in d

røm
 om

 lykke?
Lykke... D

et m
å væ

re en god harm
oni i tilvæ

relsen. Lykke behøver ikke væ
re økonom

isk rigdom
, det tror jeg slet ikke. 

A
lle ønsker et godt helbred, det betyder m

eget. B
alance i tilvæ

relsen – det synes jeg, at jeg har haft, for der er ikke noget 
jeg har fortrudt.

H
vad

 er su
nd

hed
 for d

ig
?

N
u har jeg altid dyrket sport - tennis, badm

inton og yoga og så har jeg svøm
m

et m
eget. Sundhed, det er at passe på 

sig selv. Jeg elsker at gå en tur i den friske luft.

H
vad

 er en g
od

 hverd
ag

?
En god hverdag er når m

an vågner op og solen skinner. Jeg er nu ikke vejrsyg - jeg bliver ikke traurig hvis det bliver 
regnvejr, for det er nødvendigt en gang i m

ellem
. 

D
er foregår m

ange ting her på plejehjem
m

et. I m
orgen er det tirsdag og der er gudstjeneste. D

et vil jeg m
eget gerne 

m
ed til. For jeg synes egentlig, at jeg har så m

eget at sige tak for. A
lting er gået godt. Så føler jeg, at m

an skal sige tak 
for en god dag. O

g tak for et godt liv.

G
rethe Jutte G

ram
, født 3. februar 1925 i Shanghai

1. B
illeder af G

rethe G
ram

s fam
ilie, bl.a. af storesøsteren som

 var sygeplejerske.
2. N

ogle af de m
ange bøger G

rethe G
ram

 har læ
st.

3. Skolebillede fra Shanghai.
 ”Skolen hed ’Sacred H

eart’ og var en katolsk pigeskole, hvor det var nonner, 
som

 underviste.  V
i gik ellers på en tysk skole i Shanghai, m

en da vi begyndte 
at skulle m

øde ind et kvarter før om
 m

orgenen for at stille op i foyeren og sige 
”H

eil H
itler”, blev vi om

gående taget ud af den skole.”

M
it liv og m

in hverdag
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Afrapportering af prøvehandling omkring livsplakater  
 

Den 24.01.2018 

v/ Gitte Odderup og Carsten Nielsen 

 

Hvordan kom prøvehandlingen i stand? 
Initiativet til prøvehandlingen kom fra uddannelseskonsulent Gitte Odderup, som etablerede kontakt mellem 

oplevelsesmedarbejder Liv Høyby og klinisk vejleder Charlotte Priebe, da de begge på forskellig vis havde 

interesse for demente menneskers livshistorier.  Dette førte videre til en kontakt til uddannelseskoordinator 

Carsten Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus, som etablerede et møde med lektor Kirsten Madsen og 

afsnitsansvarlig Karen Møller, som på hver deres måde havde aktier i undervisningstemaet om demens på 3. 

semester i sygeplejerskeuddannelsen.   

Der var umiddelbart interesse for et samarbejde og relativt hurtigt blev der konstrueret et undervisningspro-

gram for et forløb for én ud af fire klasser med hver 34 studerende.  Fokus i undervisningsprogrammet blev 

”livsplakater”, som Liv havde længerevarende erfaringer med undervisningsforløb knyttet til. Hun havde bl.a. 

udarbejdet et inspirationskatalog. 

Det konstruerede undervisningsprogram omkring livsplakater var anderledes end den planlagte og skema-

lagte undervisning, men det var vurderingen, at det fint kunne facilitere den mere teoretiske tilgang til de-

mensområdet. Det krævede dog en del ændringer i det allerede planlagt undervisningsforløb, som blev fo-

retaget. 

Hvad gik prøvehandlingen ud på? 
Med prøvehandlingen skulle de studerende, med baggrund i deres teoretiske forståelse af demens, udvikle 

livsplakater for konkrete borgere på plejehjem i Aarhus Kommune, som efterfølgende skulle formidles til 

disse, deres pårørende og personale.  Der var indlagt teoretisk undervisning, hvor Liv og Charlotte underviste 

i hensigt med og form af livsplakater med udgangspunkt i Livs inspirationspapir om livsplakater samt Sund-

hedsstyrelsens viden og metoder til at udvikle livsplakater, der visualiserer demensramtes livshistorier. Der 

var indlagt besøg hos borgere med demens, hvor de studerende skulle indhente information og materiale til 

at udforme livsplakater. Der var mulighed for et efterfølgende besøg, hvis de studerende have behov for 

yderligere information eller datatjek hos borgerne. Liv og Charlotte bistod de studerende i selve udvikling af 

plakaterne. Endelig var det indlagt, at de studerende skulle præsentere livsplakaterne for borgerne og even-

tuelt deres pårørende og personale. Liv og Charlotte brugte 2 lektioner på den egentlige undervisning og 

tilbød vejledning knyttet til arbejdet med livsplakater svarende til 2x 1½ time. 

Samlet skulle prøvehandlingen således medvirke til at integrere teori og praktik, ved at sætte krav til anven-

delse af teoretisk forståelse og omsætte det i konkrete produkter, som kunne være til gavn for de involve-

rede borgere. 

Praktiske aspekter omkring planlægning og afvikling 
Prøvehandlingen blev etableret på et tidspunkt, hvor studerende var i gang på 3. semester, og hvor der var 

udarbejdet teoretisk studieplan og skema. Derfor krævede prøvehandlingen ændringer i studieplan og skema 

med blandt andet indhold i lektioner og ændringer i pensum. Lektor Kirsten Madsen udviste stor fleksibilitet 

for at få tilrettet og afviklet den teoretiske undervisning. 



Liv beskrev, at det var gået let med at finde egnede borgere og plejehjem der ville indgå i prøvehandlingen. 

Liv og Charlotte viste stor fleksibilitet til at møde op til den planlagte undervisning om livsplakater og til at 

varetage opgaven med vejledning under de studerendes udarbejdelse af livsplakater. 

Tidspunktet for prøvehandlingen var dikteret af den teoretiske studieplan og temaet omkring demens som 

lå på begge sider af de studerendes juleferie, hvilket ikke var helt optimalt. Det betød fx at besøgene hos 

borgerne kom til at ligge tæt på julen og at præsentationerne af plakaterne umiddelbart efter nytår. 

Hvordan gik det med prøvehandlingen? 
Nedenstående vurdering er sket på baggrund af gennemført evaluering med klassen og efterfølgende eva-

luering med involverede fra Aarhus Kommune og Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus samt tre studerende 

fra klassen. 

Undervisningen som beskrevet i den teoretiske studieplan blev fulgt som planlagt, og såvel studerende som 

undervisere var tilfredse med indhold og form. Der er ikke mødepligt til teoretisk undervisning og i det aktu-

elle undervisningsforløb var der et vist frafald af studerende. Frafaldet var især stort i forbindelse med selve 

udarbejdelsen af livsplakater, hvor kun 18 studerende mod forventet 34 deltog. Der blev udarbejdet 9 livs-

plakater. Noget af frafaldet kan sandsynligvis tilskrives placering af ekstra lektioner lige op til og efter julefe-

rien. Nogle studerende formulerede, at de ikke deltog, da de i forvejen, via af deres fritidsarbejde eller praktik 

fx i Demens Centrum Aarhus, havde stor erfaring med demens. 

De studerende, der havde udarbejdet livsplakater, fik gode erfaringer med arbejdet og oplevede det som 

lærerigt uden det havde været meget arbejdskrævende. De gav udtryk for at have lært en del om samspil-

let mellem sygeplejersker og borgere med kognitive udfordringer – og lært noget om, at finde ud af hvad 

der har betydning for den enkelte borger.  

Citat fra en studerende: ”Vores borger blev glad og rørt. Vi synes ikke, at vi havde lagt så meget arbejde i 

det, men hun blev rørt og det har enorm betydning for hende. En ting som er så banal for os at bruge tid på, 

er så stort for hende. Hun viste den helt stolt frem for de andre”. 

Citat fra en anden studerende: ”Processen i at skulle udarbejde plakaten, udvælge hvad der er vigtig for be-

boeren, hvilke billeder og hvad der skal skrives ned. Det har været lærerigt”.   

Der var lidt forskellige erfaringer omkring besøgene hos borgerne på plejehjemmene; De indledende besøg 

var planlagt til afvikling om formiddagen, og de studerende skulle tilbage til undervisning på sygeplejeuddan-

nelsen over middag. Nogle studerende beskrev, at den tildelte borger ikke led af demens. Nogle studerende 

oplevede en for lang introduktion fra personale med egentlig undervisning, hvilket forkortede deres mulig-

hed for samtale med borgeren.  

Der var overvejende positive erfaringer ved tilbageleveringen af livsplakaterne til borgerne. Plejehjemmene 

havde forberedt afleveringssituationerne på en fin måde. Flere borger udtrykte direkte glæde og hvor der 

var pårørende var disse også positive. Kun én borger var skeptisk og udtrykte direkte, at plakaten skulle rives 

i stykker. Denne borger opfattede plakaten som en type blottelse og overskridelse af privatsfæren. De stu-

derende havde generelt positive erfaringer med afleveringssituationen.   

Både studerende og involverede teoretiske og kliniske undervisere anbefalede enstemmigt at forløbet inte-

greres på de kommende 3. semestre. 

Samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg og Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus 
Samarbejde havde udspring i kick-off seminaret i juni 2017, men var som beskrevet initieret af Gitte Odderup. 

Hun fik umiddelbart positive tilsagn fra Liv og Charlotte og det samme var gældende ved kontakten med 



uddannelseskoordinator Carsten Nielsen fra sygeplejerskeuddannelsen. På et etableret møde mellem Liv, 

Charlotte, Kirsten, Karen, Gitte og Carsten blev hovedtrækkene i undervisningsforløbet relativt hurtigt aftalt 

og deltagerne fik forskellige opgaver de skulle løse i deres respektive organisationer. Alle parter havde en 

positiv tilgang til samarbejdet og den konkrete prøvehandling. 

På endnu et planlægningsmøde kom de sidste detaljer på plads. Efterfølgende har der været kontakt over 

mail og telefon og materialer er blevet delt på webportalen Trello, hvor der er en tavle for aktiviteter under 

samarbejdsaftalen. 

Samlet set vurderer alle deltagerne, at det har været en positiv oplevelse at arbejde sammen om prøve-

handlingen. 

Videre samarbejde 
Det er aftalt, at forløbet med udformning af livsplakater gentages i forårssemesteret 2018 og med inddra-

gelse af to klasser. Konceptet fra første afvikling gentages med mindre korrektioner. Det blev besluttet at 

udarbejde en ’drejebog’ for de studerendes besøg hos borgerne på plejehjemmene målrettet kontaktperso-

nen på stedet. Liv vil desuden tale med kontaktpersonerne umiddelbart forud for besøgene. Det tilstræbes, 

at besøgene placeres om eftermiddagen, da det giver større fleksibilitet for alle parter. 

Ressourcemæssigt betyder fordoblingen af deltagerantallet ikke en fordobling af anvendte undervisninger 

og vejlederressourcer. Liv og Charlottes undervisning kan gennemføres for to klasser samlet og vejledningen 

i forbindelse med livsplakater kan nogenlunde klares inden for den aktuelle ramme. Kontakten til flere bor-

gere/plejehjem kræver en større indsats fra Liv. 

Placering af forløbet kan, med baggrund i aktuelle erfaringer, planlægges bedre, da det på forhånd kan ind-

arbejdes i studieplanen og skemaet for de to klasser.  

Der vil fortsat være behov for en koordinering mellem en person fra Sundhed & Omsorg og en fra Sygeple-

jerskeuddannelsen i Aarhus. 
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1 Resumé  
 

I forbindelse med styrkelse af samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed 

er det besluttet at øge kendskabet til og viden om, hvilken faglighed psykomotoriske terapeuter kan tilføre 

ældreområdet. I denne rapport beskrives således den psykomotoriske terapeuts uddannelse og profession, 

psykomotorisk terapi på ældreområdet, case beskrivelser fra psykomotoriske terapeuters praksis på ældre-

området samt eksempler på stillingstyper for psykomotoriske terapeuter på ældreområdet i Danmark.   

 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut er en 3½ årige professionsuddannelse med et fagindhold, der spæn-

der fra sundheds- og naturvidenskabelige fag til humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Især fag som 

psykologi og pædagogik har en væsentlig plads på uddannelsen. Grundlæggende er den psykomotoriske 

profession født med fokus på borgerens egne evner samt sundhedsfremme og forebyggelse – længe før dette 

blev en del af sundhedssektoren. Det ligger derfor i uddannelsens DNA at have dette og borgeren som om-

drejningspunkt for enhver indsats. På uddannelsen er der fokus på mange målgrupper, f.eks. på ældre, han-

dicappede, borgere med smerterelaterede eller psykiske udfordringer samt den menneskelige udviklingspro-

ces kropsligt som mentalt. På studiet udgør praktikken - den psykomotoriske intervention – et halvt år ud af de 

3½ år. I praktikken tilegner den studerende sig mange discipliner og metoder, der alle grundlæggende har 

krop og psyke som omdrejningspunkt. Eksempler herpå er træning, afspænding/mindfulness, visualisering, 

fysiske øvelser, kreativ bevægelse og kropsbevidsthedstræning. Den studerende lærer såvel den individuelle 

som den gruppebaserede psykomotorik – og altid med øje for den enkeltes og gruppens ressourcer, handle-

muligheder, livsmestring samt ønsker og behov hertil.  

 

Professionen retter sig således mod et arbejde hvor der er fokus på at udvikle borgerens handlekompetencer 

og livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition og emotion. Konteksten for terapeutens 

virke er det sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske område med fokus på sundhedsfremme og fo-

rebyggelse af fysisk og psykisk sygdom gennem behandling, terapi og undervisning. Den psykomotoriske 

terapeuts tilgang til borgerne kan beskrives som en kombination af fysisk behandling eller undervisning, dialog 

og fokus på det enkelte menneskes mulighed for livsmestring samt de psykosociale forhold. 

 

Adskillige psykomotoriske terapeuter arbejder inden for ældreområdet, hvor de varetager den fysiske og psy-

kiske omsorg gennem den psykomotoriske tilgang og faglighed, som har fokus på det hele menneske. Som 

udgangspunkt er der tale om hjælp og støtte til omsorg og aktiviteter, som er ud over den eksisterende pleje 

– men et kvalitetsløft heraf samt en hjælp og støtte, der har positiv indvirkning på den ældres livskvalitet. 

Hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Den psykomotoriske terapeut faglighed 

er således målrettet såvel den ressourcestærke som den mindre ressourcestærke borger. Her er terapeutens 

fokus den sociale relation, samværet, nuet og kroppen – alle faktorer, der tager afsæt i at det enkelte menne-

ske er unikt og har netop sine ønsker og behov.   

 

Psykomotoriske terapeuter beskriver i borger-cases fra ældreområdet, hvordan de gennem den psykomotori-

ske terapeuts behandling hjælper ældre borgere med kroniske smerter, kroniske sygdomme, ensomhedsfø-

lelse, demens, socialt isolerede og tegn på depression med at opnå smertelindring, mindre ensomhedsfølelse, 

øget fysisk, socialt og mental livskvalitet o.l. 

 

I forhold til deres tværprofessionelle kollegaer oplever terapeuterne at, deres tiltag værdsættes, og at de bak-

ker 100% op om aktiviteterne med borgere på plejehjem o.l. Oplevelsen blandt de øvrige personalegrupper 

er, at der gennem den psykomotoriske terapeuts arbejde bliver frigjort nogle af deres egne ressourcer, så de 

i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Flere psykomotoriske terapeuter har ligeledes fokus 

på trivsel og forebyggelse blandt medarbejdere i ældreplejen ved at styrke det gode arbejdsmiljø f.eks. gennem 

pausetræning.  

 

Den faglighed, som psykomotoriske terapeuter således bidrager med i forhold til fysisk og psykisk trivsel, 

vurderes at have en positiv indvirkning dels på ældre borgeres livskvalitet - men også på kollegaers arbejds-

miljø.   
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2 Indledning 
 

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed har i en samarbejdsaftale sat en fælles ramme for 

udviklingen af det faglige samarbejde. Dette samarbejde blev sat gang med afholdelses af en kick-off i juni 

2017, hvor der blev afholdt en workshop med deltagelse af kliniske vejledere fra Sundhed & Omsorg og med-

arbejdere fra hver af VIA Sundheds seks sundhedsfaglige uddannelser. Det overordnede fokus i hver af de 

seks workshops var kvalitetsudviklingen af praktikforløb for studerende fra VIA Sundheds professionsuddan-

nelser.  

 

Under workshoppen for Psykomotorikuddannelsen blev det tydeligt, at der er behov for øget viden om, hvilken 

faglighed og værdi en psykomotorisk terapeut bidrager med i forhold til ældre og demente borgere. For flere 

af deltagerne på workshoppen stod det ikke klart, hvilken faglighed en psykomotorisk terapeut kan bidrage 

med på ældreområdet. Nogle deltagere udtrykte, at en psykomotorisk terapeut er ”en slags fysioterapeut”, 

uden at vedkommende nærmere kunne sætte ord på forskellen mellem de to terapeut-fag. En psykomotorisk 

terapeut kom med de forløsende ord, og udtrykte, at ”en psykomotorisk terapeuts faglighed er broen mellem 

fysikken og psyken, hvor der - ofte i en social kontekst - tages hånd om mentalt følte udfordringer”.  

 

Dette behov for formidling af viden om hvilken faglighed en psykomotorisk terapeut bidrager med f.eks. i for-

hold til ældre og demente mennesker er baggrunden for at udarbejde denne rapport. I rapporten foldes denne 

faggruppes faglighed ud gennem beskrivelse af uddannelsen, professionen, borger-cases hvor psykomotori-

ske terapeuter beskriver eksempler på deres arbejdes betydning for ældre borgere samt jobfunktioner for en 

psykomotorisk terapeut. Rapportens videngrundlag hviler dels på en positiv tilbagemelding fra adskillige psy-

komotoriske terapeuter ansat inden for ældreområdet i danske kommuner og dels på et samarbejde med 

Psykomotorikuddannelsen i Randers.    

 

Forfatternes intention med rapporten er, at bidrage til at øge og udbrede kendskab til det faglige potentiale på 

det psykomotoriske felt i forhold til ældreområdet – og herunder i forhold til demente borgere. Målgruppen for 

rapporten er således sundhedsprofessionelle, beslutningstagere på ældreområdet og andre med interesse for 

udviklingen af velfærdsområdet for ældre og svage borgere.  

 

 

3 Den psykomotoriske terapeuts uddannelse og profession 

3.1 Historisk rids 

Faget psykomotorik og afspændingspædagogik opstod i 1940’erne ud fra et ønske om at finde nuancerede 

måder at arbejde med sammenhængen mellem krop, personlighed og samfund. Fagets oprindelige inspiration 

kom dels fra skuespillere og balletdanseres arbejde med krop, bevægelse og afspænding. Dels fra psykoana-

lysen, psykiatrien samt fra fysiurgi og neurologi.  

 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut startede i 1943 som en 3-årig uddannelse til afspændingspædagog, 

der blev udbudt fra private uddannelsesinstitutioner. I 1986 blev den godkendt som en privat udbudt, SU-

berettiget mellemlang videregående uddannelse. Fra 2002 blev uddannelsen udbudt som en offentlig 3½-årig 

mellemlang videregående uddannelse, der gav titlen professionsbachelor i afspændingspædagogik og psyko-

motorik. I april 2010 har uddannelsen fået nyt navn og hedder nu Psykomotorikuddannelsen og fagtitlen er 

psykomotorisk terapeut. I Danmark uddannes psykomotoriske terapeuter henholdsvis på Psykomotorikuddan-

nelsen på Københavns Professionshøjskole i Hillerød og på VIA UC i Randers (1).  

 

Uddannelse til psykomotorisk terapeut findes i varierende form i en lang række sydamerikanske og europæi-

ske lande. Der findes en 3½-4 årig fuldtidsuddannelse som professionsbachelor i psykomotorik i seks euro-

pæiske lande. I Norge findes der en efteruddannelse til fysioterapeutuddannelsen, som har visse faglige lig-

heder med den danske uddannelse til psykomotoriske terapeut. 

 

 
  



 

 
5 

3.2 Professionen  
 

Professionen som psykomotorisk terapeut har ændret sig over tid. I 1940-1960 var der fokus på små hold i 

afspænding og individuelle behandlingsforløb i egen praksis. Senere blev der tilføjet holdundervisning i per-

sonlig udvikling og bevægelse, hvor der blev undervist på aftenskoler, højskoler o.l. Fra 1995 begyndte en 

stærkere fundering i forhold til det kommunale og regionale område, idet faget fik overenskomst på det offent-

lige område. I dag arbejder psykomotoriske terapeuter både i offentligt og privat regi; De ansættes inden for 

børne-, skole- og uddannelsesområdet. Ligeledes ansættes de inden for trivsels- og arbejdsmiljø-, ældre-, 

psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområderne. Psykomotoriske terapeuter arbejder også i selvstændig 

praksis, hvor de varetager funktioner som konsulent, underviser, personlig træner og behandler (2). 
 
Formålet med den psykomotoriske profession er at understøtte udviklingen af borgerens handlekompetencer 
og livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition og emotion (se f.eks. reference 3). Med 
afsæt i det enkelte individ, en gruppe eller en organisations problemstillinger, udviklingsmuligheder og res-
sourcer, arbejder den psykomotoriske terapeut ud fra et kritisk, refleksivt og helhedsorienteret perspektiv.  
 
Konteksten for en psykomotorisk terapeuts virke er det sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske om-
råde. Interventionen er individuelt tilpasset og rettet mod grupper og enkeltpersoner i alle livsfaser, såvel raske 
som syge. 
 
Den psykomotoriske terapeut arbejder tværprofessionelt og innovativt med sundhedsfremme, sygdomsfore-
byggelse og rehabilitering. Effekten for modtageren er blandt andet styrket kropslig, social og psykologisk 
sundhed samt øget modstandsdygtighed, handlekompetencer og livsmestring med fokus på balance i livet.  
 
Den psykomotoriske terapeuts kernekompetencer er følgende: 

 Undervisning, formidling, behandling, supervision og vejledning med udgangspunkt i pædagogiske 
og psykologiske metoder 

 Håndtering af psykomotoriske problemstillinger primært gennem kropslig træning, kropsbevidstheds-
træning, mindfulness/awareness og afspænding 

 Selvstændig planlægning, gennemførsel, vurdering og evaluering af psykomotoriske interventioner 

 Facilitering og ledelse af individuelle og gruppedynamiske forandrings- og rehabiliteringsprocesser 

 Bevidsthed om egne kropslige og relationelle kompetencer samt det at kunne anvende disse i pro-
fessionsudøvelsen 

 Understøttelse af sammenhængende borgerforløb på tværs af professioner, sektorer og organisatio-
ner 

 

3.3 Uddannelsen 
 

Som andre sundhedsprofessionsuddannelser i Danmark har uddannelsen til professionsbachelor i psykomo-

torik i 2016 fået en ny bekendtgørelse.  Uddannelsen er organiseret med syv semestre, som har følgende 

temaer: 

  

 Psykomotorik – krop og psyke 

 Krop, kommunikation og refleksion 

 Den professionelle relation 

 Psykomotorisk intervention 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

 Facilitering og ledelse 

 Dokumentation, forskning og udvikling 

 

I løbet af uddannelsen indgår den studerende, der uddannes på VIA, i tværfagligt samarbejde med studerende 

fra sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen. Den 3½ årige uddannelse består af 3 års studier og ½ 

års praktik, hvor praktikken er fordelt over tre gange. Praktikken kan foregå i private og offentlige virksomheder 

(2). 

 

Gennem fag som fysiologi, anatomi, sygdomslære og psykiatri tilegner de studerende sig viden, som anvendes 

i forhold til den psykomotoriske terapeuts profession. Da det ofte er meget komplekse problemstillinger, en 

psykomotorisk terapeut står overfor, skal det faglige niveau være højt. Uddannelsen afsluttes med et bache-

lorprojekt. 
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Uddannelsens fagområder og ECTS point kan ses i bilag A. I det følgende uddybes nogle kernekompetencer, 

som den studerende erhverver sig gennem studiet. 

 

Psykologiske og pædagogiske kompetencer 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut har et meget højt antal ECTS point i forhold til psykologiske og pæ-

dagogiske kompetencer. Den studerende lærer gennem studiet at kombinere den psykologiske viden med 

kropslige viden. Herunder hører kompetencer som samtale og dialog i grupper og individuelt, at arbejde med 

borgeres udviklingsprocesser, og hvordan disse manifesterer sig både kropsligt, psykologisk og samfunds-

mæssigt. Ligeledes trænes de studerende i undervisningsteknikker og didaktisk forståelse, således at de kan 

håndtere dynamiske gruppeprocesser for større og mindre grupper. 

De studerens forståelse af egen professionel rolle, egne styrker og udfordringer er desuden et omdrejnings-

punkt. Når dette kombineres med deres erfaringsbaserede praktiske træning, opnår de ligeledes stærke kom-

petencer i forhold til refleksion og relation, herunder kropslige relations kompetencer som f.eks. læsning og 

forståelse af nonverbalt sprog. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

Grundlæggende er den psykomotoriske profession ”født med” fokus på borgerens egne evner samt sundheds-

fremme og forebyggelse - længe før dette blev en del af sundhedssektoren. Det ligger derfor i uddannelsens 

DNA at have dette og borgeren som omdrejningspunkt for enhver indsats. Det er naturligt for en psykomotorisk 

terapeut at arbejde med processer, som inddrager borgeren og tager afsæt i borgeren og borgerens egen 

vurdering af situationen. På uddannelsen er der særligt fokus på følgende ”faktuelle” områder: børn og unge, 

ældre, handikap og senhjerneskadede, psykiatri, ergonomi og trivsel, fødsel-og efterfødsel for gravide samt 

mennesker med smerterelaterede udfordringer. Derudover lærer den studerende at arbejde med ”almindelige” 

menneskers udviklingsprocesser kropsligt og mentalt så som stressrelaterede udfordringer. 

 

Psykomotorisk intervention 

Den psykomotoriske intervention dækker over mange forskellige discipliner og metoder, som grundlæggende 

alle har krop og psyke som omdrejningspunkt. Det kan være afspænding, mindfulness, visualisering, aware-

ness, kreativ bevægelse, kropsbevidsthedstræning, øvelser for kredsløb, koordination eller samarbejde samt 

(genop-)træning.  

 

Individuel psykomotorik omhandler psykomotorisk behandling, som er en behandlingsform, hvor terapeuten 

manuelt påvirker klientens muskeltonus, og der er fokus på afspænding, spændingsregulering, kropsbe-

vidsthed, hensigtsmæssig brug af kroppen samt øvelser. Ligeledes kan der inddrages psykosociale aspekter, 

f.eks. trivsel, velvære, vaner, livsomstændigheder, grænser og afgrænsning samt stresshåndtering. Selve be-

handlingen minder om massage, men klienten har tøj på under hele forløbet, og der er løbende dialog, evt. 

med øvelser som en del af behandlingen. Når klientens muskeltonus reguleres, kan der være en fysisk æn-

dring (f.eks. smerteændringer eller afspænding), eller der kan opstå en psykologisk ændring. Den psykomo-

toriske terapeut arbejder med disse ændringer i samarbejde med klienten, således at afsættet i borgerens 

ressourcer understøtter udviklingen af handlemuligheder og livsmestring i forhold til problemer/udfordringer, 

og de ønsker som han/hun har. 

 

Gruppebaseret psykomotorik foregår i forskellige sammenhænge, hvor undervisningen tager udgangspunkt i 

den aktuelle målgruppe. Der indgår didaktiske overvejelser om undervisningens tema, formål og indhold. Over-

ordnet faciliterer terapeuten en proces, der tager afsæt i gruppens ressourcer og understøtter udviklingen af 

handlemuligheder og livsmestring i forhold til de konkrete problemer/udfordringer/temaer som er relevante. Et 

undervisningsforløb kan bestå af forskellige elementer som: 

 Hensigtsmæssig brug af kroppens muskler og led 

 Fysisk træning, leg, sansemotoriske træning, kropsbevidsthed og afspænding 

 Sundhedsfremmende tiltag, herunder træning og mental sundhed 

 Emner med inddragelse af psykosociale aspekter, herunder trivsel og velvære, vaner, livsomstændig-

heder, grænser og afgrænsning samt stresshåndtering 

 Forståelse af krop-psyke sammenhænge og metoder til arbejde med dette, herunder mindfulness, 

grounding, koncentration i hvile og visualisering.  
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3.4 Eksempel på praktikforløb som prøvehandling 
 

I forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed gennemføres prøvehand-

linger, som test på om en ”aktivitet” giver mening i praksis. Et eksempel på en prøvehandling i foråret 2018 er, 

at en psykomotorik studerende i tre dage er i praktik på et plejehjem1 samtidigt med en sygeplejestuderende. 

Den kliniske vejleder for de sygeplejestuderende fortæller følgende om forløbet:  

 

”Nu er vores 3-dages prøvehandling "overstået", og jeg har haft en lille evalueringssamtale med den 

psykomotorisk terapeut studerende på 4. semester og den sygeplejestuderende på 2. semester. De 

to studerende var enige om, at de hver især har fået indblik i hinandens uddannelser og arbejde, og 

har kunnet give hinanden forskellige "fif" i forhold til den borgersituation, der var udvalgt til dem. Tvær-

professionelt har det været en god kombination for begge parter, og de ser begge, at en psykomotorisk 

terapeut studerende kan have en længere praktik på plejehjemmet, således som vi vil planlægge til 

efteråret. Den psykomotorik studerende er kommet med forskellige observationer ved borgeren i for-

bindelse med plejesituationen. Hun har været meget konstruktiv i sine observationer:  

 Kommunikationen, non-verbal, guidning, girafsprog2  

 Ansigtsudtryk ved vendinger i sengen, angste øjne  

 Tryghed, mere berøring  

 Dialog i processen  

 Hvor placerer jeg mig i rummet og i forhold til ergonomi som sygeplejestuderende eller hjæl-

per?  

 Venepumpeøvelser  

 Spændinger i borgerens arme og ben, så det er svært at give tøj på.  

 

De to studerende har arbejdet med ovenstående i det små, og den psykomotorik studerende var des-

uden med til fælles refleksion i vores tværprofessionelle studieunit, hvilket omhandlede præsentation 

af egen uddannelse. Prøvehandlingen har været præget af stor respekt og nysgerrighed på hinandens 

arbejdsfelter”.  

 

Resultatet af denne prøvehandling tydeliggør dels hvilket relevant fokus den psykomotorikstuderende har i 

forhold til borgeren, hvordan den psykomotoriske faglighed kan bidrage til øget kvalitet i plejen og omsorgen 

af ældre, samt hvordan sygepleje og psykomotorisk terapi kan supplere hinandens fagligheder til gavn for 

svage borgere.   

  

 

3.5 Forskning og naturvidenskabelige fag 
 

Uddannelsen er generelt baseret på nyeste forskning inden for områder, som har med krop og psyke at gøre, 

og der anvendes forskning både fra det naturvidenskabelige og humanistiske område (se f.eks. reference 3). 

Den første ph.d.-afhandling, som har haft et psykomotorisk fokus, er skrevet af Jan Ivanouw. Hans ph.d.-

afhandling fra 1997 omhandlede muskeltonus og psyke. I 2017 har Ane Moltke forsvaret sin ph.d.-afhandling 

med titlen ”Sygdom og sundhed i en uregerlig hverdag”.  

 

I lande som Tyskland, Frankrig, Holland og Portugal publiceres der ligeledes forskning om psykomotorik. Det 

er dog sjældent, at der foreligger udgivelser på engelsk. Anne Schinkel Stamp fra VIA Psykomotorikuddannel-

sen har netop fået en artikel om psykomotorisk behandling af skulderskadede i et anerkendt internationalt 

tidsskrift (4). Hendes projekt, som er lavet i samarbejde med Vejle Sygehus, handler primært om smertebe-

handlinger, men artiklen indeholder mange referencer, hvori det belyses hvilket udbytte, en psykomotorisk 

behandling kan give, og hvordan tilgangen til borgeren er en kombination af fysisk behandling, dialog og fokus 

på det enkelte menneskes mulighed for livsmestring.  

  

                                                      
1 Da der ikke er en klinisk vejleder for den psykomotorik studerende i kommunen, er det aftalt at den psykoterapeutiske vejledning af 

den studerende varetages af underviser på Psykomotorikuddannelsen.   

2 ”Girafsprog” er en kommunikationsmodel der baserer sig på ikkevoldelig filosofi. Modellen er udviklet af den amerikanske psykolog 

Marshall B. Rosenberg. 
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4 Psykomotorisk terapi på ældreområdet 
 

I dag arbejder psykomotoriske terapeuter som tidligere nævnt både i privat og offentligt regi, hvor de f.eks. er 

ansat inden for ældreområdet. På baggrund af beskrivelser fra psykomotoriske terapeuter ansat i ældreplejen 

i danske kommuner beskrives i dette afsnit, hvordan dette arbejde udføres.  

 

Generelt fortæller de psykomotoriske terapeuter, at den psykomotoriske tilgang og faglighed supplerer og 

støtter op på ældreområdet hvor den psykomotoriske terapeut har fokus på det hele menneske.  

 

Den individuelle tilgang. 

Som udgangspunkt er der tale om tiltag og støtte til omsorg og aktiviteter, som er ud over den eksisterende 

pleje – og som har positiv indvirkning på det ældre menneskes livskvalitet. Aktiviteten og støtten tager ud-

gangspunkt i den ældres ønsker med input fra dennes livshistorie og evt. fra pårørende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra artikel vedr. ”psykomotorisk wellness for demente” – 

et projekt i samarbejde mellem VIA Psykomotorikuddannelsen 

og Randers Kommune”, publiceret i Randers Amtsavis. 

https://amtsavisen.dk/randers/Psykomotorisk-wellness-for-de-

mente/artikel/193609 

 

Det er i dette felt, at psykomotoriske terapeuter oplever at kunne gøre en forskel med den psykomotoriske 

tilgang og faglighed både for den ressourcestærke og den mindre ressourcestærke plejehjemsbeboer. Tera-

peuternes fokus er den sociale relation, og dette fokus tager afsæt i, at det enkelte menneske er unikt og har 

netop sine ønsker og behov. Flere psykomotoriske terapeuter udtrykker, at de benytter sig af en respektfuld 

og ressourceorienteret tilgang med nærvær og anerkendelse. På den måde skabes en tillidsfuld og tryg rela-

tion, hvor der er tid og rum til at gribe det, som opstår i samspillet og nuet, og som er en relation, der kan 

bygges videre på. Beboerne bliver således mødt af netop den psykomotoriske terapeuts faglighed, hvor sam-

været, samspillet, nuet og ikke mindst kroppen er det essentielle.  

 

Terapeuternes arbejde tager udgangspunkt i manuel afspænding eller opspændende behandling, fysisk træ-

ning, ergonomisk vejledning, terapeutisk samtale ud fra forskellige terapeutiske spørgeteknikker for at fremme 

borgerens handlekraft og egenomsorg. Specielt i forhold til borgere der lider af demens, har den psykomoto-

riske vinkel en positiv virkning på det autonome nervesystem, som kan give borgeren lindring.                                                                                                                                                                                        

 

https://amtsavisen.dk/randers/Psykomotorisk-wellness-for-demente/artikel/193609
https://amtsavisen.dk/randers/Psykomotorisk-wellness-for-demente/artikel/193609
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Flere psykomotoriske terapeuter nævner, at deres behandling ydes borgerne gennem brug af klippekortord-

ningen. Denne ordning har til formål at ældre borgere, der bor på plejehjem, fortsat skal kunne gøre ting, som 

giver dem gode oplevelser, og dermed øger den enkeltes trivsel og livskvalitet. 

 

                                  

 Den gruppebaserede tilgang 

I forhold til grupper af ældre beskriver flere psykomotoriske terapeuter, at de har kompetencer til at udvikle og 

facilitere aktiviteter, som kan få alle beboere med - trods deres fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. 

Her kommer det fysiske, det psykiske og det sociale (igen) i spil. For de plejehjemsbeboere, der er kørestols-

brugere, giver det velvære at bruge ben og arme. I forbindelse med de sociale aktiviteter viser det sig ofte, at 

beboerne finder glæde ved en bestemt melodi eller aktivitet, som der kan bygges videre på, og som på den 

måde kan være med til øget trivslen. Undervisning med bevægelse som omdrejningspunkt understøttes ofte 

af musik og har fokus på fællesskabets udvikling og gensidige gavnlige effekt.    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erindringsdans                          Stolegymnastik i Allerød.  

Kilde: Ugeavisen Randers Onsdag. Marts 2015. Kilde: Ældre Sagen Aktiv. April 2017. 

 

 

 

Det tværfaglige samspil 

De psykomotoriske terapeuter oplever, at deres kollegaer med anden faglig baggrund værdsætter deres tiltag 

i forhold til borgerne og støtter 100% op om aktiviteterne, når de udføres. Kollegerne oplever, at der bliver 

frigjort nogle af deres egne ressourcer, så de i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Dette 

samspil resulterer således i et udpræget velfungerende tværfagligt samarbejde og anerkendelse af alle fag-

gruppes monofaglighed og styrker.   

 

Flere psykomotoriske terapeuter arbejder ligeledes med trivsel og forebyggelse af sygefravær blandt medar-

bejdere på ældreområdet. Eksempelvis beskrives det, at pausetræning i form af korte afspændingsøvelser og 

træning til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær styrker det gode arbejdsmiljø. I den psykomotoriske til-

gang med bevægelse og træning er der ofte indbygget elementer af egenomsorg, berøring og samarbejds-

øvelser. Disse elementer kan medarbejderne overføre i deres arbejde med og omsorg for de ældre. 
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5 Borger-cases 
 

I dette afsnit fortæller psykomotoriske terapeuter i 11 cases om oplevelser i forbindelse med deres behandling 

af ældre borgere – borgere med kroniske smerter, kroniske sygdomme, ensomhedsfølelse, demens eller bor-

gere, der er socialt isolerede eller deprimerede. Disse 11 cases fortæller hver på deres måde, hvilke forskelle 

en psykomotorisk terapeut har gjort for en ældre – og oftest ikke ressourcestærk borger. Igennem de be-

skrevne cases for ældreområdet fremgår det, at ældre borgere opnår en øget livskvalitet gennem den psyko-

motoriske terapeuts behandling. Casene med fokus på borgere med demens er samlet sidst i afsnittet.  

 

 

 

”Carl er en borger på 79 år. Han døjer med smerter i knæ og fodled på grund af en blodprop i benet. Han har 

hævet ben grundet væske og forringet cirkulation i kredsløbet. Han klarer meget af den daglige og person-

lige pleje, og han kan selv forflytte sig fra kørestolen til sengen eller toilettet. Dog har han i en længere peri-

ode været sengeliggende pga. sygdom, og han er ikke kommet op af sengen, efter han er blevet rask. Hans 

respiration er blevet rallende, og han er blevet mere bleg i ansigtet. Jeg tager en dialog med ham, for at finde 

ud af, hvad der føles meningsfuldt for ham. Han ønsker at kunne klare sig selv i hverdagen. Jeg har derfor 

fokus på ændring af adfærd, hvor jeg laver fysisk træning med ham, for at undgå væske i benene/kroppen 

og lindre smerter i knæ. Han har nedsat funktionsniveau, så det fælles mål er at vedligeholde hans funkti-

onsniveau for at mestre sin hverdag, og fortsat klare sin hverdag uafhængig af personalet. Det giver mening 

for ham at investere tid og kræfter på at opretholde sit funktionsniveau, hvilket øger hans motivation for gen-

optræning. Det fører til, at han klarer sig selv fortsat, han er kommet op af sengen, der er mindre væske i be-

nene og cirkulationen ser ud til at være bedret ” 

 

 

 

 

 

 

”Jeg taler med en ny beboer på plejehjemmet. Hun er trist og sur på det hele, og siger ”jeg gider ikke mere - 

jeg vil dø”. Hun har mistet sin datter, som er død af kræft og har en søn, som ikke har lyst til at have kontakt 

med hende. Efter en halv time skilles vi, hvor hun har fået sig talt tilrette, og nu siger, at ”jeg har det jo egent-

lig meget godt”. Efterfølgende besøger jeg hende, hvor vi taler om det, som fylder i hendes hverdag lige nu. 

Efter en periode på ca. en måned ytrede hun, at det var dejligt at være flyttet på plejehjem, for ”her er man er 

i gode hænder og alle er imødekommende.” 

 

 

 

 

”Kaj på 78 år er kørerstolsbruger. Han skal have hjælp til alt, da han er blevet ramt af en blodprop i hjernen. 

Han er meget passiv og lukker ofte øjnene, når han er i opholdsstuen. Han har få kommunikative redskaber. 

Ud fra borgerens situation vælger jeg, at give ham behandling og en kropslig guidet afspænding, hvor hele 

kroppen italesættes. Jeg vælger at nynne for ham, fordi han altid har interesseret sig for musik, og han viser 

tegn på genkendelse. En dag oplever jeg, at han nynner med på sangen ”Rudolf med den røde tud”. Han 

nynner først med, så tager vi en strofe hver, og på et tidspunkt begynder han at grine. Dagene efter nynner 

Kaj meget på gangen. Han har dog svært ved at finde ud af tonelejet, der er lidt for højt. Køkkendamen udta-

ler, at han er mere vågen og opmærksom end normalt. Grunden til at jeg tænker det er godt med en guidet 

kropslig gennemgang er min fornemmelse af, at Kaj reagerer hurtigere og bedre efterfølgende. Det er som 

om forbindelserne ud til de forskellige kropsdele bliver forbedret.” 
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   ”Anna er en 96-årig kvinde, som har haft et brud i venstre skulderled. Hun lever dagligt med stærke smer-

ter grundet bruddet. Hun lider af demens, men sygdommen er ikke så fremskredet, så hun husker tydeligt at 

hun får behandlinger. Anna græder af glæde, da jeg fortæller hende at jeg kan tilbyde hende afspændende 

manuel behandling, der måske kan mildne smerterne i armen. Hun fortæller, at lægen ikke turde operere 

hende, da hun kunne risikere at dø. Jeg giver hende manuel afspændende behandling, da muskler og led i 

skulderbæltet er spændte og fastlåste. Anna siger at ”jeg føler mig som en ung pige igen”, ”det har hjulpet 

mig” og ”jeg kan mærke, at det hjælper, og at det er godt”. Efter fire måneder siger Anna, at armen har det 

meget bedre, og at hun oplever flere dage uden smerter. 

 

En anden episode jeg oplevede med Anna var en dag, hvor hun var faldet på gulvet. Hun døjede 

herefter med mange smerter ved ribbenene. Personalet havde givet hende smertestillende i fire 

dage. Anna havde desuden svært ved at trække vejret pga. smerterne, så åndedrættet var 

meget overfladisk. Hun havde for mange smerter til at være sammen med de andre beboere, 

hvilket hun normalt nyder meget. Hun havde derfor ikke været uden for lejligheden, siden hun 

var faldet. Under behandlingen hvor jeg med mine hænder giver Anna en let impuls, der får 

hende til at udvide brystkassen, gav ribbenene… sig med en lille ”knæk” lyd. Anna trækker i det 

samme vejret helt ned i maven og udtaler efterfølgende ”der er noget som rykkede på sig”, ”det 

mærkes som om, at der er noget der er faldet på plads”, og ”at jeg kan trække vejret bedre” og 

”det gør stadig ondt når jeg trækker vejret, men det er blevet bedre”. De efterfølgende dage får 

Anna ikke smertestillende og hun er igen ude blandt de andre beboere.” 

 

 

 

 

 

”En ældre mandlig beboer har ingen pårørende, og han holder sig meget for sig selv. Første gange jeg var 

hos ham, fik jeg ham med ud at gå på gangen. Midtvejs på vores lille tur, indlagde vi en pause i fællesrum-

met. Der var lidt postyr i rummet, og han gav udtryk for at være urolig, både verbalt og nonverbalt. Jeg lagde 

en hånd på hans ene knæ – han kiggede på mig, med et anerkendende blik og et nik, og faldt til ro. Lidt efter 

kunne vi gå tilbage til hans lejlighed. I situationen benyttede jeg mig at min viden om berøringens betydning, 

til at fremme ro og afspænding.” 

 

 

 

 

 

    Fysioterapeuten på plejehjemmet har bedt mig om at behandle en beboer, der har problemer med so-

vende/snurrende fornemmelser i den ene arm efter en apopleksi. I mit første møde med beboeren åbner han 

døren og siger meget irriteret: ”Jeg ønsker ikke at snakke med nogen. Der kommer hele tiden nogen, der vil 

have noget af mig!”. Med et smil introducerer jeg mig meget kort og siger, at jeg har hørt han har problemer 

med skulder og arm, og vil høre om vi sammen skal kigge på det. Derefter går han straks i gang med at fortælle 

mere og vil gerne have besøg.  

 

Tredje gang jeg skal behandle beboeren, sidder han i fællesstuen og har netop spist sin frokost. 

Da han ser mig, spørger han om det er i dag, og siger at han ikke orker, alt imens han kigger 

over mod fjernsynet med et fjernt blik. Jeg sætter mig roligt ned ved siden af ham, og tager ham 

i hånden. Jeg siger til ham, at det er ham der bestemmer – og at han gerne må sige fra. Han 

virker fjern – så jeg beder ham se på mig, hvorefter jeg gentager mit budskab. Han siger, at vi 

godt kan træne alligevel. Jeg foreslår, at han går ind og lige kan tage 10 minutter for sig selv, 

inden jeg kommer, hvilket han takker ja til. Efter 5 minutter kommer han ud i fællesstuen og 

kalder på mig, ”nu kan du godt komme”. 

 

I situationen benytter jeg mig af berøring ud fra mit eget nærvær. Det hjælper tilsyneladende 

ham til at blive mere nærværende. Jeg anvender en inviterende tilgang med klienten i cen-

trum.” 
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”En kvindelig kørestolsbruger med Parkinsons sygdom har haft glæde af mine besøg, hvor jeg havde fokus 

på afspændende behandling og bevægelse – og herunder også stræk i samarbejde med fysioterapeut. Når 

vi trænede bevægelighed af arme, udviklede det sig til at være til musik. En dag fik jeg følgende tilbagemel-

ding ”du har lært mig at danse igen”. Da livets afslutning nærmede sig var det naturligt, at jeg som psykomo-

torisk terapeut, kunne være tilstede med mit nærvær og på den måde være en del af omsorgen i den sidste 

tid.” 

 

 

 

 

 

  ”Axel lider af demens, er meget opsøgende og har brug for personalet omkring sig for at finde 

tryghed. Hver dag efter frokost er han træt, men ønsker ikke at komme hen og hvile sig, fordi 

han har svært ved at mærke egne behov. I stedet for at hvile sig, da han er træt, beder han ofte 

om smøger, da det er et behov han kan give udtryk for. Personalet forsøger af flere omgange 

at få ham til at hvile sig, men forgæves. Axel går derfor frem og tilbage på gangene, snakker og 

beder hele tiden om smøger. Det forstyrrer de andre beboere, som hviler sig. Til tider kan han 

blive meget vred og udad reagerende over for personalet eller andre borgere, når han ikke får 

sit behov dækket. I en periode gav jeg ham derfor behandling med ledtryk, hvor han blev af-

slappet i muskler og led, og faldt i søvn. Personalet har efterfølgende haft lettere ved at få ham 

til at hvile til middag, og han er ikke så opsøgende i forhold til smøger.” 

 

 

 

 

 

 

Jeg arbejder med en beboer, som lider af demens og som har svært ved at udtrykke sig verbalt. I forbindelse 

med vores samvær har vi spillet bold. Her oplever jeg, at vi via boldspil kan få et samspil, og at beboeren kan 

udtrykke følelser via mimik og kropssprog. Samme beboer kan have svært ved at finde ro, men i forbindelse 

med den fysiske aktivitet er beboeren koncentreret omkring spil og samværet. 

 

 

 

 

 

 

”Jeg har startet et lille stoletræningshold på afdelingen for mennesker med demens. En af be-

boerne plejer at sige, at hun er alt for svimmel til at være med. Jeg inviterer hende til at være 

med alligevel, og siger at vi bare tilpasser træningen, så hun kan være med. Hun plejer at del-

tage i øvelserne og nynne med på musikken og efter træningen, siger hun gerne at det var 

sjovt at være med. Svimmelheden bliver provokeret under træningen, og vi må i fællesskab 

forsøge at tilpasse øvelserne til hende. I situationen har jeg benyttet mig af ro, nærvær, imø-

dekommenhed og en inviterende tilgang for at få hende med.” 

 

 

 

 

”En beboer med begyndende Alzheimers sygdom og kroniske smerter i nakke og skuldre benytter sig af psy-

komotorisk terapi i form af øvelser for nakke og skuldre samt efterfølgende afspændende behandling. Efter 

behandling og træning føler beboeren sig afslappet. I denne uge citerede beboeren efter behandling omkvæ-

det fra en Dansk Top sang fra 70’erne ”Rør ved mig – og jeg føler at jeg lever”. 
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6 Jobtyper på ældreområdet  
 

Adskillige psykomotoriske terapeuter arbejder på det kommunale ældreområde, hvor de varetager den fysiske 

og psykiske omsorg gennem den psykomotoriske tilgang og faglighed, som har fokus på det hele menneske. 

Som udgangspunkt er der tale om tiltag og støtte til omsorg og aktiviteter, som er ud over den eksisterende 

pleje – men en hjælp og støtte, der har positiv indvirkning på den ældres livskvalitet. Hjælpen tager udgangs-

punkt i den enkelte ældres ønsker og behov.  

 

Udover at psykomotoriske terapeuter arbejder på plejehjem med den individuelle borger, så underviser en del 

psykomotoriske terapeuter grupper af ældre, f.eks. på kommunale aktivitetscentre, i projekter eller inden for 

andre organisatoriske områder. Her vil der være forskellige undervisningsforløb med træning, bevægeglæde 

og social samvær.   

 

Flere psykomotoriske terapeuter har desuden fokus på trivsel og forebyggelse blandt medarbejdere i ældre-

plejen ved at styrke det gode arbejdsmiljø f.eks. gennem pausetræning. I dette afsnit beskrives forskellige 

eksempler på psykomotoriske terapeuters ansættelse i syv kommuner inden for ældre området og jobind-

hold/arbejdsopgaver i kommunal ældrepleje. Fem af disse syv kommuner er beliggende i Stor-Københavns-

området. For at illustrere en mulig jobtype for en psykomotorisk terapeut henvises i bilag B, der indeholder et 

kommunalt stillingsopslag fra ultimo 2017.   

 

 

Kommune A 

I denne kommune blev en psykomotorisk terapeut kontaktet af jobcenteret, der søgte en person, der kunne 

tage sig af velvære hos ældre. Terapeuten blev herefter ansat i virksomhedspraktik, senere i en midlertidig 

stilling – og efterfølgende i en fast stilling på fuld tid. Baggrunden for denne fastansættelse var bl.a. et ønske 

fra ledelsens side om, at terapeuten blev tilknyttet til plejeboligerne i flere timer. Terapeutens arbejdsområde 

omfatter nu fem plejehjem i kommunen, hvor terapeuten besøger et plejehjem per ugedag samt plejehjem i 

kommunens randområde. Terapeuten får kontakt med borgerne ved at det daglige personale ”henviser” dem 

til terapeuten, hvis borgeren: 

 Har smerter i bevægeapparatet 

 Er meget udad reagerende (som eksempelvis nogle borgere, der lider af demens) 

 Er motorisk urolige 

 Har søvnproblemer 

 Lider af sorg og ensomhed 

 Mangler velvære/overskud i hverdagen.  

 

Terapeutens arbejde består i at have individuel kontakt med de ”henviste” borgere, og gennemføre manuel 

behandling og samtale. På holdbasis står terapeuten for et yoga-afspændingshold på et af plejehjemmene.  I 

forhold til personaletrivsel understøtter terapeuten medarbejderne med fysiske og ergonomiske råd.  

 

 

Kommune B 

Den psykomotoriske terapeut i denne kommune blev ansat i en projektstilling, der havde fokus på aktivitetstil-

bud til ældre. Terapeuten opbyggede selv indholdet i stillingen sammen med en sosu-assistent. Stillingen er 

nu overgået til at være en fastansættelse.  

 

Terapeuten starter ofte med at have en 1 til 1 kontakt med ældre borgere, der kan have behov for behandling. 

Terapeuten giver borgeren en psykomotorisk behandling. Det er en god oplevelse for borgeren, som skaber 

tillid, en relation og tilknytning. Resultater er, at det herefter er nemmere og mere meningsfyldt for den ældre 

at komme ind og deltage i aktiviteter på centret. Terapeutens arbejdsopgaver er følgende: 

 Behandling ved 1 til 1 kontakt 

 Holdundervisning og træning 

 Aktiviteter 

 Facilitere aktiviteter, der understøtter trivsel hos den ældre, for at modvirke ensomhed, sorg og for at 

skabe og styrke relationer  

 Modvirke hudsult gennem berøring 

 Behandle ældre, der lider af demens. 
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Kommune C  

Den psykomotoriske terapeut arbejder her på fuld tid med sundhedsfremmende, forebyggende tiltag og triv-

sel for medarbejdere (sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, terapeuter mv.), som er ansat i et lokal-

område. Dette sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der gennemføres i samarbejde med persona-

leledelsen, omfatter: 

 Planlægning af temadage 

 Individuelle samtaler/coaching og behandlinger 

 Gruppesamtaler - supervision og coaching. 

 

 

Kommune D  

Denne kommune har ansat fire psykomotoriske terapeuter, der arbejder med følgende opgaver:  

 Træning, afspænding, hold undervisning og lignende på aktivitetscenter  

 Kontakt med og behandling af ældre, der kan have behov for terapi 

 Aktivering af frivillige 

 Sundhed, ernæring/kost, f.eks. som konsulent i projekt med hjertemotion 

 Planlægning og gennemførelse af motion i naturen for ældre  

 Forebyggende hjemmebesøg for 70- og 80-årige. 

 

 

Kommune E 

Kommunen har ansat flere psykomotoriske terapeuter, idet stillinger som fysioterapeuter i denne kommune 

besættes med psykomotoriske terapeuter. De psykomotoriske terapeuter har følgende opgaver, der vareta-

ges i samarbejde med det øvrige personale: 

 Udvikling af bevægelsestilbuddene til ældre på aktivitetscentret 

 Udvikling af et nyt trænings-tilbud ”Husk og træn” til hjemmeboende borgere med lettere demens 

 Aktiviteter til borgere med demens på Demens-Dagcenter og almindelige dagcentre 

 Undervisning af elever og nyt personale i forflytningsteknik 

 Undervisning i etiske dilemmaer i ældreplejen. 

 

 

Kommune F 

I denne kommune er der på en institution ansat en psykomotorisk terapeut i 20 timer om ugen, som arbejder 

både dag og aften på alle afdelingerne. Gennem klippekorts-ordningen kan hun tilbyde borgerne en individuel 

psykomotorisk behandling, hvor igennem hun arbejder med nærvær, samvær og hudsult. På gruppeniveau 

arbejder den psykomotoriske terapeut med afspænding og leg samt sociale aktiviteter med et psykosocialt 

fokus. I forhold til medarbejdergrupperne arbejder terapeuten med træning og morgengymnastik til medarbej-

derne. Her er der fokus på at styrke kroppen og have tillid til at kroppen er stærk, hvis den bruges ordentligt - 

hvilket er i modsætning til at tænke den bliver slidt og skal passes på.     

 

 

Kommune G 

Denne kommune har en psykomotorisk terapeut ansvaret for udvikling og koordinering af aktiviteter for ældre 

i kommunen samt de frivilliges arbejde. Dette udmønter sig mere konkret i, at terapeuten er ansvarlig for ud-

arbejdelse af trænings-  og aktivitetsprogrammer, dvs. åbne aktiviteter som f.eks. gåturshold, stolegymnastik, 

selvtræning og en frokostklub. 

 

Sammenfatning 

Som det fremgår af denne gennemgang er der variation mellem jobfunktionerne, men også med en gennem-

gående og tydelig jobprofil i forhold til, at de psykomotoriske terapeuter arbejder med psykomotorisk terapi og 

undervisning til gavn for den enkelte ældre, for grupper af ældre og både direkte og indirekte til gavn for det 

øvrige personale.  
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9 Bilag A: Uddannelsens fagområder og ECTS point 
 

 
Fagområder  Antal ECTS 

Sundhedsvidenskabelige fag i alt 138 

Psykomotorisk interventioner (praktik) 30  

Psykomotorisk behandling 20  

Psykomotorisk undervisning 20  

Psykomotorisk fysisk træning 5  

Bevægelsesudvikling 8  

Psykomotorisk specialisering 5  

Sygdomslære 5  

Psykiatrisk sygdomslære 5  

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 15  

Entreprenørskab, organisation og ledelse 5  

Sundhedsvidenskabelige fags del af BA-projekt (inkl. videnskabsteori og metode) 15  

Naturvidenskabelige fag i alt 20 

Anatomi 8  

Fysiologi 10  

 Humanistiske fag i alt 40 

Psykologi 31    

Pædagogik 9  

Samfundsvidenskabelige fag i alt 12 

Samfundsfag 5  

Videnskabsteori og metode 7  

I alt  210 

 

Kilde (4)   



 

 
17 

10 Bilag B: Klip fra to kommunale stillingsopslag  
 

 
 
Stillingsopslag Kommune Z, ultimo maj 2017 
 

Psykomotorisk terapeut til XX plejehjem 

 

Plejeboliger   

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selv-

stændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave 

sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og 

handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er 

en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne. 

 

 

Vi kan tilbyde: 

 En spændende og udviklende arbejdsplads 

 Gode kolleger, der bakker op om hinanden og tager fælles ansvar 

 Et godt tværfagligt samarbejde med fokus på kerneydelsen 

 Et sted hvor vi sammen skaber lykkestunder for vores beboere. 

 

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: 

Vi søger en psykomotorisk terapeut til et spændende hus med mange spændende opgaver foran sig. Det 

nuværende hus lukker ned, hvor efter beboerne flytter i nye flotte rammer i kommunens nye demenspleje-

hjem. Man bliver ansat til en fast stilling og er sikret fast ansættelse i kommunen og hvis man brænder for 

specialet, trives med sine kolleger og ønsker at flytte med, er man velkommen i processen. 

 

Forventet ansættelsesdato 1. januar 2018. 

 

Dine primære opgaver vil være: 

 Afgrænsende lejring af husets beboere 

 Afspændende behandling til huset beboere 

 Vejledning af kollegaer i metoder og teknikker 

 Arbejde med rehabilitering og sundhedsfremme 

 Ergonomisk vejledning i forhold til beboerne 

 Kropsbevidsthedstræning med beboerne 

 Deltage og udvikle faglig sparring i huset. 

 

Faglige kompetencer: 

Uddannet psykomotorisk terapeut 

Erfaring inden for demensområdet 

Erfaring med motorisk urolige og udad reagerende adfærd. 

 

Personlige kompetencer: 

 Er ansvarsbevidst og god til at arbejde tværprofessionelt 

 Er initiativrig og udviklende 

 God til at sparre med dine kolleger og bringe din viden i spil 

 Du kan bidrage positivt til et godt arbejdsmiljø. 
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Stillingsopslag kommune Y, primo maj 2018 
 

Psykomotorisk terapeut til projektstilling i demenstilbud  

 

Område XX søger en psykomotorisk terapeut med erfaring indenfor demens i en 30 timers projektstilling. 

 

Demenstilbud XX er et hverdagsdagtilbud til udeboende borgere med en demensdiagnose. Målet med XX er 

at understøtte meningsfuld aktivitet, fysisk og kognitiv træning, samt social samvær. Vi arbejder personcen-

treret ud fra Tom Kitwoods principper, hvor nogle af nøgleordene er identitet, beskæftigelse og inklusion. På 

Fristedet er der en struktureret og forudsigelig hverdag i et anerkendende og trygt miljø. Arbejdsopgaverne 

er primært at styrke livskvaliteten og understøtte borgernes funktionsevne. 

 

Du bliver en del af et team på i alt 3 personer, der sammen løser denne opgave. Teamet planlægger og ud-

fører individuel tilpasset træning. Organisatorisk refererer du til Trænings- og aktivitetsleder. 

 

Dine arbejdsopgaver består primært af 

 tilpasse og igangsætte træning og aktivitet med udgangspunkt i den enkeltes borgers behov 

 understøtte at borgerne har en meningsfuld og aktiv dag i Fristedet 

 samarbejde med pårørende, kolleger i plejen og eksterne samarbejdspartnere 

 vidensdeling og faglig sparring. 

 

Vi forventer, at du 

 har erfaring og særlig interesse for arbejdet med borgere med demens 

 kan planlægge og igangsætte aktiviteter og træning 

 kan navigerer professionelt i forhold til borger, pårørende og kolleger 

 har erfaring med fysisk vedligeholdende træning af demente både indenfor og i naturen 

 kan bevare overblikket i pressede situationer. 

 

Vi kan tilbyde 

 en dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling 

 et højt fagligt niveau 

 erfarne og engagerede kolleger, der brænder for demens 

 mulighed for faglig og personlig udvikling 

 Da vi indimellem skal på hjemmebesøg, vil det være en fordel, at du har kørekort. 
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1 Indledning  

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA University Collage (UC) 1 har besluttet at videreføre den nuvæ-

rende samarbejdsaftale fra 2017, som er gældende frem til 10. februar 2020. Den nye aftale vil således gælde 

fra februar 2020 og tre år frem. Samarbejdet har fokus på at inddrage relevant faglig viden, relevante meto-

der, uddannelsesbehov og samfundsmæssige udviklingstendenser på det sundhedsfaglige område. Den fo-

regående aftale omfattede Sundhed & Omsorg og daværende VIA Sundhed. Hvor det er muligt og har rele-

vans, ønskes samarbejdet bredt ud i VIA2 samt til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, 

Aarhus Kommune. 

Aarhus Kommune og VIA UC har den 11. august 2015 indgået en rammeaftale, der er en bred og konstruktiv 

ramme for realisering af konkrete initiativer, projekter og idéer. Rammeaftalen understøtter således, at 

Sundhed & Omsorg og VIA UC sammen bidrager til at udvikle et bedre samfund til glæde for alle borgere i 

Aarhus Kommune og samskabe løsninger på sundheds- og samfundsmæssige udfordringer med inddragelse 

af relevante samarbejdspartnere.  

Det danske samfund er under pres og forandring. Udfordringerne for samfundet imødekommes i disse år 

blandt andet ved i stigende grad at involvere borgerne til at tage magten3 og være medskabere af nye løs-

ninger, der giver værdi i civilsamfundet og i borgernes hverdag. Det stiller krav til professionsuddannelsernes 

kvalitet og relevans i forhold til samfundets behov for velfærdsydelser. Analyser, blandt andet baseret på 

dimittendundersøgelser, peger på, at der er brug for et øget fokus på sammenhæng mellem professionsud-

dannelsernes teoretiske og praktiske del, da dette fokus er en vigtig forudsætning for at uddanne kompe-

tente medarbejdere. 

I samarbejdet med borgeren er det essentielt, at indsatsen er styret af borgerens egne prioriteringer, mål-

sætninger og valg, så indsatsen er tilpasset borgerens ønsker, behov og livsrytme. Ligeledes stiller udviklingen 

af det nære sundhedsvæsen krav om at styrke den sammenhængende indsats i overgange både inden for 

hver sektor og på tværs af sektorer. En vigtig forudsætning herfor er, at den enkelte sundhedsprofessionelle 

- med baggrund i en stærk monofaglighed - er i stand til at være fleksibel og åben overfor nye samarbejds-

modeller i samarbejdet på tværs af professioner, funktionsopdelinger og sektorer. 

Omstillingsprocessen betyder, at både de sundhedsprofessionelles mono- og tværprofessionelle4 kompeten-

cer og kommunens opgave som klinisk undervisningssted er i fokus og har høj prioritet i udviklingen af faglig 

kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Heraf fremgår vigtigheden af, at uddannelserne inden for sundhedssek-

toren udvikles i et tæt samarbejde mellem Sundhed & Omsorg og VIA UC - og gerne i samarbejde med andre 

relevante aktører.  

                                                      
1 Fra VIA UC, Campus N deltager følgende uddannelser: Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Sygeplejeuddannelsen, 

Fysioterapeutuddannelsen, Ernæring- og sundhedsuddannelsen og Psykomotorikuddannelsen i Randers.  

 
2 VIA UC har gennemgået en omorganisering per 1. maj 2019. Udgangspunktet for dette samarbejde er forankret hos ledere og medar-

bejdere i det tidligere VIA Sundhed.  

 
3 Udtrykket refererer til Sundhed & Omsorgs vision ”Kærlig Kommune” og strategien ”De fem ledetråde” – hvor én af ledetrådene er 

formuleret således: ”Al magt til borgerne”. 

 
4 Tværprofessionalitet betyder, at nye samarbejdsformer kommer i spil, hvor alle faggrupper, borgere og andre relevante aktører indgår 

og bidrager for at opfylde de overordnede målsætninger for fremtidens sundheds- og velfærdssamfund.   
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2 Samarbejdets formål og mål 

Samarbejdets formål er at videreføre det tætte samarbejde, hvor parterne i fællesskab arbejder for, at med-

arbejdere nu og i fremtiden besidder de mono- og tværprofessionelle kompetencer, der er nødvendige for 

at kunne løse kerneopgaverne på det kommunale sundheds- og omsorgsområde med høj faglig kvalitet. Li-

geledes er formålet fortsat at bidrage til udvikling og samskabelse af nye løsninger på sundheds- og sam-

fundsmæssige behov og udfordringer i det nære sundhedsvæsen. 

Målene er, at professionsbacheloruddannelserne matcher kravene i den kommunale praksis, og at de sund-

hedsprofessionelle er fagligt kompetente med stærke viden- og handlekompetencer såvel monofagligt som 

tværprofessionelt.  

På baggrund af resultaterne af samarbejdet fra 2017 til 2019 har denne samarbejdsaftale ligeledes til formål 

at sikre videreførelse af en innovativ metodetilgang. En sådan tilgang fordrer et mindset, hvor viden og indsigt 

fra studerende, borgere, medarbejdere, vejledere og undervisere er centrale for, hvor fokus lægges i det 

ledelsesmæssigt understøttede udviklingsarbejde. I tråd hermed videreføres ambassadørkorpset med delta-

gelse af en repræsentant for hver uddannelse samt for hvert lokalområde og specialenhed i Sundhed & Om-

sorg. Dette netværk af ambassadører har på eksemplarisk vis understøttet og udviklet mindset og samar-

bejde mellem de to organisationer. 

Strategierne i de to organisationer komplementerer hinanden og er i tråd med formål, mål, indhold og hand-

linger for denne samarbejdsaftale; i Sundhed & Omsorg ligger disse formål i de strategiske ledetråde ”Slip 

medarbejderne fri” og ”Ledelse med vilje”, hvor medarbejderne, som det beskrives heri, fx skal gå på rov i 

andre domæner og fagligheder” og ”eksperimentere os klogere”. I VIA UCs strategi ”Aftryk på verden 2018-

2020” er der fokus på at italesætte væsentlige udfordringer for VIA og samfundet. ”Hvilke svar og hvilke 

løsninger det kalder på, skal vi sammen med studerende, medarbejdere og samarbejdspartnere undersøge 

og handle på” skriver rektor indledningsvist i strategien. VIA UCs strategi sætter således retningen mod at 

skabe og nytænke undervisning sammen med praksis.     

3 Parterne  

Samarbejdsaftalen indgås mellem Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA UC. Samarbejdsaftalens 

ånd er et ligeværdigt partnerskab og ligebyrdigt samarbejde mellem de deltagende parter. 

4 Samarbejdsaftalens indhold 

Aftalen vedrører som udgangspunkt de sundhedsprofessionelle og de sundhedsfaglige professionsuddannel-

ser. Udviklingen på sundheds- og omsorgsområdet nødvendiggør en løbende udvikling og tilpasning af pro-

fessionernes bacheloruddannelser. Uddannelserne skal løbende matche opgaverne på det kommunale sund-

heds- og omsorgsområde og udvikle sig i forhold til disse områder. Udviklingen af professionsbacheloruddan-

nelserne omfatter både de kliniske praktikforløb og indholdet på uddannelsernes teoretiske del. Sundhed & 

Omsorg har et direkte medansvar for kvaliteten af de kliniske praktikforløb og den vejledning, der udføres i 

den forbindelse. 

I de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelsers teoretiske og kliniske forløb sættes fokus på ind-

hold, viden, handlekompetencer, tværfaglighed og kvalitet.  
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Samarbejdet mellem VIA UC og Sundhed & Omsorg har til hensigt at skabe øget sammenhæng mellem pro-
fessionsuddannelsernes teoretiske og praktiske dele. Det fordrer på den ene side, at medarbejderne i den 
kommunale praksis har et indgående kendskab til uddannelsernes indhold og struktur, og på den anden side, 
at underviserne på uddannelserne har et indgående kendskab til den kommunale virkelighed, som de stude-
rende møder i deres kliniske praktikforløb. 
 
Dette giver anledning til gennem undervisningsmetoder at styrke inddragelse af praksisnære og tværfaglige 
problemstillinger som samtidigt indgår i en sammenhæng med relevant teori. Dette fokus fordrer et velfun-
gerende samarbejde mellem vejledere5 og undervisere på uddannelserne – et samarbejde, der understøtter 
relationen mellem uddannelsernes teoretiske og praktiske del. Det kan blandt andet ske ved et stærkt pæ-
dagogisk og fagligt samarbejde mellem vejledere6 og undervisere i forbindelse med de studerendes praktik-
forløb.   
 
Sideløbende hermed er udvikling af viden både et krav til alle professionsuddannelser og til medarbejdere i 
Sundhed & Omsorg. Det indebærer, at de sundhedsfaglige professionsuddannelser skal bygge på professi-
onsrettet forskning, udvikling og innovation, der integreres i såvel uddannelser som professioner.  
 
Den innovative tilgang kræver et nyt mindset - og dermed en ændret ledelsesmæssig understøttelse - idet 
rammerne defineres ledelsesmæssigt, mens det indholdsmæssige i samarbejdet skabes sammen med rele-
vante aktører som studerende, borgere, medarbejdere og undervisere, der har viden og indsigt i forhold til, 
hvad der er af udfordringer og relevante fokus- og udviklingsområder. 
 
Samarbejdsaftalen fokuserer på rammerne og metoderne for samarbejde og udvikling inden for følgende 
områder: 
 

1. Faglig kvalitet og relevans  
2. Velfærdsteknologi  
3. Udvikling af det nære sundhedsvæsen 
4. Forskning og udvikling. 

 
I det efterfølgende udfoldes disse områder og konkrete handlinger. 

5 Samarbejdsområder og handlinger 

5.1 Faglig kvalitet og relevans 

Sikring af en dyb og velfunderet professionsfaglighed blandt fremtidens medarbejdere samt evnen til at 

kunne handle selvstændigt og refleksivt er afgørende for det danske sundhedsvæsen og den udvikling, som 

sundhedssektoren står overfor. Den enkelte professionsbachelor skal derfor via uddannelsesforløbet udvikle 

en stærk professionsfaglighed og personlige kompetencer til at bidrage til at løfte opgaven. 

Hensigten er at styrke professionsuddannelsernes faglige kvalitet og relevans ved at øge sammenhængen 

mellem teori og praksis. Ligeledes er det et mål at styrke de studerendes tværprofessionelle kompetencer. 

Disse kompetencer omfatter kompetencer til at samarbejde med alle professioner i egen og andre sektorer, 

                                                      
5 Betegnelsen ”vejleder” betyder her såvel ”klinisk vejleder” som ”kliniske underviser”. 
6 Se ovenstående note 
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og samarbejde med frivillige, private virksomheder og borgere på tværs af professioner og organisatoriske 

skel i sammenhængende borgerforløb. 

5.1.1 Handlinger 

  Sundhed & Omsorg og VIA UC vil:   

 fremme helhed, refleksion og skabe sammenhæng i læringsforløb 

 arbejde med et åbent mindset i forhold til inddragelse af relevante aktører og med en innovativ tilgang 

til udvikling af området i forhold til faglig kvalitet og relevans  

 fremme tværprofessionelle studiemoduler og læringsforløb i den praktiske del af professionsuddannel-

serne og afstemme med aftager 

 understøtte, at tværprofessionelle læringsforløb udvikler de studerendes kompetencer for tværprofes-

sionelt og tværsektorielt samarbejde 

 understøtte øget sammenhæng mellem den teoretiske og praktiske del af professionsuddannelserne 

gennem nye undervisningsmetoder, nye læringsformer og etablering af nye former for læringsrum 

 understøtte professionskendskab i undervisningen og praksisnær teori på praktikstederne 

 skabe rammer for dialog mellem borgere, undervisere, vejledere7 og studerende med henblik på ind-

sigt, refleksion og feedback 

 skabe rammer for, at undervisere, vejledere8 og Sundhed & Omsorgs uddannelseskonsulenter bliver 

samskabende både i den teoretiske del af undervisningen og i praksis 

 samarbejde om uddannelsesopgaven ved løbende at være i dialog om relevante læringsmuligheder for 

de studerende. 

5.2 Velfærdsteknologi 

Velfærdsteknologiske løsninger fremmer borgernes selvhjulpenhed og medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø. 

Sådanne løsninger vinder frem og er i konstant udvikling. Det skaber grundlag og behov for professionsud-

vikling, der omfatter bedre og mere effektiv udnyttelse af de teknologiske muligheder i den sundhedsfaglige 

og rehabiliterende indsats med borgeren. På et overordnet strategisk niveau ønskes der synergi og sammen-

hæng mellem viden og anvendelse af velfærdsteknologi og den kommunale praksis. Sundhed & Omsorg øn-

sker, at velfærdsteknologi får mere plads i de sundhedsfaglige professionsuddannelser, så de studerende i 

løbet af deres uddannelser tilegner sig den nyeste viden om velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale 

praksis. Desuden ønskes, at de studerende udvikler pædagogiske kompetencer til at understøtte borgeres og 

medarbejderes anvendelse af teknologiske løsninger, der øger borgernes rehabilitering og selvhjulpenhed 

samt medarbejderens fysiske arbejdsmiljø. Dette område kan med fordel kobles til de nationale pejlemærker 

og læringsmål for teknologi i sundhedsprofessioner.  

5.2.1 Handlinger  

Sundhed & Omsorg og VIA UC vil sammen: 

- Understøtte samarbejdet på det velfærdsteknologiske område gennem arbejdet i den tværorganisa-
toriske styregruppe på området. For Sundhed & Omsorg indebærer det eksempelvis at have fokus 

                                                      
7 Betegnelsen ”vejleder” betyder her såvel ”klinisk vejleder” som ”kliniske underviser”. 
8 Se ovenstående note. 
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på at skabe en fælles retning for det velfærdsteknologiske område på alle niveauer i organisationen 
samt fokus på tværfaglige talentforløb, der understøtter anvendelse af velfærdsteknologi. For VIA 
UC indebærer det eksempelvis at have fokus på, at teoretiske undervisere samarbejder med kliniske 
vejledere, da der generelt er et stort behov for opkvalificering på det velfærdsteknologiske område. 

 

Sundhed & Omsorg vil:  

 fortsat ledelsesmæssigt understøtte samarbejdet med VIA UC gennem arbejdet i den nedsatte vel-

færdsteknologiske styregruppe. Dette indebærer  

o under de studerendes praktikophold at sætte fokus på velfærdsteknologi, der øger borge-

res rehabilitering og selvhjulpenhed 

o at stille faciliteter og praksis til rådighed, således de studerende får konkret praksis og/eller 

praksisnære cases at tage udgangspunkt i, når det er relevant i såvel teori som praksis. 

 

VIA UC vil:  

 præsentere de nyeste teorier i undervisningen, hvor relevante professioner lærer metoder til vurde-

ring af velfærdsteknologi 

 undervise i relevante emner med relation til anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger såsom 

etik, juridiske forhold, betydning af implementering af velfærdsteknologi for borgeren, det fysiske 

arbejdsmiljø o.l. Denne undervisning følger læringsmålene i de nye teknologiprofiler.  

5.3 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen 

I KL’s udspil ”Det nære sundhedsvæsen9” lægges der op til, at fremtidens sundhedsindsatser så vidt muligt 

skal gives tæt på borgeren. Og netop kommunerne har en unik mulighed for at have et længerevarende 

samarbejde med borgeren og derigennem fremme sundhed og forebygge, at borgerens eventuelle sygdom 

forværres. Det kan kommunerne gøre gennem veludbyggede tilbud på sundhedsområdet og i de mange til-

bud til ældre. Nærheden til borgeren giver også kommunerne gode forudsætninger for at forebygge ulighed 

i sundhed.  For ældre borgere er der særligt fokus på det sammenhængende borgerforløb, den rehabilite-

rende og forebyggende indsats i samarbejde med borgeren samt på at styrke den specialiserede indsats og 

undgå hospitalsindlæggelser. I dette samarbejde medtænkes alle sundhedsprofessioner.  

Hensigten med ovennævnte fokus er, at flere borgere kan klare sig selv eller hjælpes derhjemme i det nære, 

og at færre får behov for at blive indlagt eller genindlagt. Det forventes at frigøre ressourcer i sygehusvæse-

net og i kommunerne. Men samarbejdet medfører også mere komplekse opgaver for de sundhedsprofessio-

nelle i den kommunale praksis i samarbejde med almen praksis m.fl. Mere komplekse opgaver betyder, at 

opfølgning, koordinering ved overgange og sikring af sammenhæng samt kvalitet i borgerens forløb er opga-

ver, der fylder stadig mere for de sundhedsprofessionelle. Det har bl.a. givet et øget fokus på delegering af 

opgaver, og hvem der har ansvaret for hvad.  

I denne samarbejdsaftale er der ligeledes fokus på det psykiatriske område. Dermed sættes fokus på det 

faglige samarbejdsfelt med Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse, da mange klienter her har psy-

kiske udfordringer og/eller sindslidelser.   

                                                      
9 KL:  Styrk det nære sundhedsvæsen! – Fremtidssikring af indsatsen til de ældre og borgere med kronisk sygdom. 2017. 
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5.3.1 Handlinger  

Sundhed & Omsorg og VIA UC vil:  

 i et sundhedspolitisk perspektiv indgå konkrete aftaler om, hvordan parterne kan tænke fælles om 

sundhed, og hvordan de kan være samskabende som offensive og fornyende aktører 

 samarbejde og samskabe om at styrke praksisnær, brugerdreven innovation 

 sammen udforske udfordringer og muligheder for de forskellige professioners opgavevaretagelse 

såvel monofagligt som tværprofessionelt  

 sammen udforske muligheder for organisatorisk udvikling 

 medtænke alle sundhedsfaglige professioner i VIA UC i udviklingen af det nære sundhedsvæsen 

 have fokus på det tværprofessionelle og tværsektorielle element i alle professioner og professions-

uddannelser. 

5.4 Forskning og udvikling 

De skiftende vilkår og aktuelle udfordringer i sundhedsprofessionerne nødvendiggør, at der skal forskes, ud-

vikles og implementeres evidensbaseret viden, der er relevant i både professionsuddannelserne og i praksis. 

Der er særligt behov for forskningsbaseret viden om værdien af tværprofessionelt og -sektorielt udviklings-

arbejde, organisationsudvikling o.l. Hensigten er at samskabe ny relevant viden og konkrete løsninger på 

udfordringer i professionerne og uddanne dygtige professionelle til at varetage og udvikle den daglige opga-

veløsning, hvor deres kunnen baseres på nyeste viden og optimale løsninger. 

Ny relevant viden kan ikke blot antages at blive produceret ét sted og implementeret et andet sted. Viden 

skabes, genskabes og cirkulerer i samspil med centrale aktører i professioner, forskningsmiljøer, uddannelser 

og civilsamfundet.  

5.4.1 Handlinger 

Sundhed & Omsorg og VIA UC vil:  

 sammen identificere og udvikle nye forsknings- og udviklingsinitiativer med afsæt i velfærdsområ-

dets udfordringer i forhold til borgernes behov for og brug af velfærdsydelser 

 med afsæt i velfærdsområdets behov gennemføre fælles forsknings- og udviklingsprojekter i samar-

bejde med andre parter, herunder forskningsinstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner som fx 

SOSU-skoler 

 sammen arbejde for at implementere forskningsbaseret viden i uddannelserne og i praksis, samt 

implementere nye måder at varetage opgaver på, så den faglige kvalitet og effektiviteten i professi-

onerne forbedres. 

6 Organisering for samarbejdsaftalen, opfølgning og varighed 

Den nødvendige teoretiske og praktiske udvikling af professionsuddannelserne nødvendiggør en løbende di-

alog gennem et formaliseret og fagligt velfunderet samarbejde. Denne samarbejdsaftale fungerer som en 
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ramme for konkrete initiativer hertil.  Medarbejdere, undervisere, vejledere10 og studerende er centrale ak-

tører i levendegørelse af aftalen. Organisatorisk er arbejdet forankret hos en styregruppe, tovholdere for 

aktiviteter og ambassadører, der i organisationerne understøtter aftalens mindset.  

VIA UC og Sundhed & Omsorg afholder løbende møder med henblik på at understøtte og evaluere igangvæ-

rende handlinger og iværksætte nye initiativer.  

Aftalen træder i kraft den 10. februar 2020 og er gældende frem til den 10. februar 2023.  
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10 Betegnelsen ”vejleder” betyder her såvel ”klinisk vejleder” som ”kliniske underviser”. 



 

 

Dynamisk kommissorium for styregruppen vedr.  

”Samskabelse om uddannelse og borgerfokuseret implementering af velfærdsteknologi” 

Baggrund 
I 2017 blev der i Sundhed & Omsorg og VIA taget initiativ til en samarbejdsaftale vedrørende de sundhedsfag-

lige professionsuddannelser. En af hensigtserklæringerne er, at de to organisationer vil ”skabe endnu flere 

sammenhænge mellem professionsuddannelsernes teoretiske og praktiske dele. Det fordrer på den ene side, 

at medarbejderne i den kommunale praksis har et indgående kendskab til uddannelsernes indhold og struktur, 

og på den anden side, at underviserne på uddannelserne har et indgående kendskab til den kommunale virke-

lighed, som de studerende møder i deres kliniske praktikforløb”. I samarbejdsaftalen er velfærdsteknologi et 

fokusområde, der er blevet kortlagt i de to organisationer. Resultater herfra viser, at der er behov for øget 

viden om hinandens teori og praksis. På nationalt plan er der i 2019 i UC-sektoren udarbejdet pejlemærker og 

teknologiprofiler for de sundhedsfaglige uddannelser, profiler der er centrale for det videre arbejde (se bilag 

1). Med dette kommissorium ønskes samarbejdet formaliseret eksempelvis ift. tilgængelighed og systematik 

af besøg i kommunen og arbejdet med implementering af teknologiprofiler.  

Formål 

Formålet for styregruppen er at sikre, at der fortsat fremadrettet er en konstruktiv, aktiv og værdiskabende 

samskabelse mellem Sundhed & Omsorgs arbejde med afprøvning og implementering af velfærdsteknologiske 

løsninger i ældreplejen og læring om velfærdsteknologi på de sundhedsfaglige professionsuddannelser på VIA 

UC.   

Opgaver   

Opgaverne for styregruppen er ledelsesmæssigt at understøtte samskabelse om uddannelse og borgerfoku-

seret implementering af velfærdsteknologi (se ”Samarbejdsform” i bilag 2 og ”Roller og ansvar” i bilag 3). 

Opgaverne er:  

 At afdække behov for og herefter sikre kompetenceudvikling blandt medarbejdere 

 At igangsætte og facilitere prøvehandlinger for studerende og efterfølgende evaluere effekten for 

borgere, studerende og medarbejdere, således at der aktivt arbejdes med at udnytte synergieffek-

terne på det velfærdsteknologiske område 

 at skabe rammer som fremmer ejerskab, den legende/eksperimenterende tilgang til læring om vel-

færdsteknologi som bidrager til relevans og høj faglighed for den enkelte studerende, underviser og 

medarbejder i praksis 

 at medvirke til at sikre opkvalificering af undervisere i teori og klinik, hvor der tages udgangspunkt i 

de beskrevne profiler, undervisning med digitale (virtuelle) platforme o.l. 

 hvis relevant at fundraise til fælles velfærdsteknologiske projekter 

 at opdatere det dynamiske kommissorium en gang årligt. 

Succeskriterier 

Succeskriterier for samskabelsen er, at: 

 samarbejdet er værdiskabende for de deltagende organisationer, så der samskabes rammer for at de 

studerende kan bruge velfærdsteknologi i praksis 

 intentionerne i de nye bekendtgørelser på de sundhedsfaglige uddannelser understøttes og herun-

der, at pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus implementeres i såvel teoretisk 

som klinisk undervisning 
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 at de politiske og økonomiske beslutninger om afprøvning, implementering og vurdering af velfærds-

teknologi i Sundhed & Omsorg understøttes.  

 

Sammensætning af styregruppe og mødefrekvens 

I styregruppen indgår medlemmer med beslutningskompetencer. Hver organisation udvælger hvilke repræ-

sentanter den ønsker indgår i den tværorganisatoriske styregruppe til dækning af følgende repræsentation:   

 Fra Center for Frihedsteknologi: En leder og to medarbejdere 

 Fra Uddannelsesklyngen: En leder og en medarbejder 

 Fra MSO´s velfærdsteknologiske styregruppe: En leder 

 Fra VIA: En uddannelsesleder og to undervisere 

Styregruppen har mulighed for at trække udvalgte medarbejdere ind i specifikke arbejdsopgaver. I hver orga-

nisation klarlægges hvem styregruppen refererer til. Mødefrekvens er ca. tre gange årligt eller ved behov. På 

styregruppens første møde konstituerer gruppen sig.   
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Bilag 1: Pejlemærker og teknologiprofiler for de sundhedsfaglige uddannelser1 

Pejlemærker for sundhedsuddannelsernes teknologifokus: 
 
1. Den sundhedsprofessionelle anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis. 
2. Den sundhedsprofessionelle understøtter borgerens teknologianvendelse. 
3. Den sundhedsprofessionelle omstiller sig til teknologiske forandringer. 
4. Den sundhedsprofessionelle indgår i teknologisk innovation. 
5. Den sundhedsprofessionelle reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse.  

For alle sundhedsprofessionelle uddannelser gælder at indholdet i teknologiprofilen kan rummes inden for 
eksisterende læringsmål, og der er ikke behov for ændring i uddannelsernes bekendtgørelse.  
 

Formålet med teknologi for Bioanalytikere 

Teknologi er en fundamental del af bioanalytikerens professionsudøvelse. Bioanalytikeren anvender og 
kvalitetssikrer teknologi i forbindelse med analyser og undersøgelser, der generer data til brug for forebyg-
gelse, diagnosticering og monitorering af borgeren/patienten. En stor del af professionens teknologianven-
delse sker uden kontakt til den enkelte borger/patient. 
 
1: Bioanalytikeren anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis. 

Bioanalytikeren anvender ubesværet teknologi som en væsentlig del af professionsudøvelsen. De vurderer, 
kvalitetssikrer og validerer professionens teknologier og de vejleder andre sundhedsprofessionelle i anven-
delse af borgernært teknologi. Derved bidrager bioanalytikeren til sikker og kompetent anvendelse af tekno-
logi. 
 
2: Bioanalytikeren understøtter borgernes teknologianvendelse 

Bioanalytikeren har kommunikative og teknologiske kompetencer til at understøtte borgernes og patienter-
nes teknologianvendelse i relation til bl.a. selvmonitorering. 
 
3: Bioanalytikeren omstiller sig til teknologiske forandringer 

Der er en stor udvikling af teknologien i bioanalytikerens virke, det være sig en øget automatisering, genere-
ring af store datamængder (big data) eller kunstig intelligens (AI). Bioanalytikeren vurderer, implementerer 
og kvalitetssikrer disse teknologier og har kompetencer til at omstille sig til de teknologiske forandringer. 
 
4: Bioanalytikeren indgår i teknologisk innovation 

Bioanalytikeren er faglig nysgerrig og ser potentialer i den teknologiske udvikling og innovation. 
Bioanalytikeren bidrager proaktiv gennem deres teknologiforståelse og kompetencer inden for kvalitetssik-
ring til teknologisk innovation i en monoprofessionel, tværprofessionel og tværsektoriel kontekst. 
 
5: Bioanalytikeren reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse 

Bioanalytikeren har en etisk og kritisk tilgang til teknologianskaffelse og –anvendelse samt dens betydning 
for borger/patientforløb og arbejdsgange, eksempelvis i 
- Generering og håndtering af data om den enkelte patient/borger samt de dilemmaer, der opstår 
derigennem. 
- Samspillet mellem sundhedsprofessionelle og borger 
- Arbejdsgange intern på afdelingen og på tværs af afdelinger og sektorer. 
 
 

                                                           
1  https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/pejlemaerker-sundhedsuddannelsernes-teknologifokus 
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Formålet med teknologi i ergoterapi: 

Ergoterapeuter anvender teknologiske løsninger som en kerneydelse, når borgere skal opnå et selvstændigt 
hverdagsliv. Ergoterapeutens særlige ekspertise er, at udvælge den rette teknologiske løsning med udgangs-
punkt i borgerens behov for aktivitet. Dette aktivitetsperspektiv på brugen af teknologi er unikt for ergote-
rapi. På den baggrund spiller ergoterapeuter en central rolle ved implementeringen af teknologiske løsninger 
både på individ, gruppe og samfundsniveau. 
 
1. Ergoterapeuten anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis 

Ergoterapeuter arbejder sikkert og kompetent med teknologiske løsninger i samarbejde med borgeren og 
med udgangspunkt i borgerens hverdagsliv, både i relation til tilgængelighed og tilpasning i omgivelser. 
Ergoterapeuter udvikler, bevilger, tilpasser, vejleder og implementerer teknologi målrettet enkeltpersoner 
eller grupper af borgere, samt fagpersoner og deres arbejdsgange. 
 
2. Ergoterapeuten understøtter borgerens teknologianvendelse 
Ergoterapeuter undersøger og vurderer i samarbejde med borgeren, hvilke teknologier der kan imøde-
komme borgerens behov, hvordan teknologien kan tilpasses borgerens forudsætninger og muliggøre hverda-
gens aktiviteter. Ergoterapeuter træner borgeren i kompetent brug af teknologi i relevante aktivitetssituatio-
ner samt evaluerer om teknologien understøtter aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. 
 
3. Ergoterapeuten omstiller sig til teknologiske forandringer 
Ergoterapeuter samarbejder med private og offentlige aktører om at transformere eller overføre eksiste-
rende teknologier mhp. at løse borgeres aktivitetsproblemer og dermed fremme den enkeltes mulighed 
for aktivitet og deltagelse. 
 
4. Ergoterapeuten indgår i teknologisk innovation 
Ergoterapeuter er unikke til at undersøge og analysere samspillet mellem borger, teknologi og aktivitet. 
Ergoterapeuter arbejder kreativt og innovativt med borgeren i centrum ved at anvende og tilpasse kendte 
teknologier til nye kontekster og situationer eller bidrager til at udvikle nye teknologier. Ergoterapeuter 
udvikler og implementerer unikke løsninger og bidrager til produktudvikling. 
 
5. Ergoterapeuten reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse 

I et samfundsmæssigt og politisk perspektiv bidrager ergoterapeuter kritisk til at adressere, når teknologier 
udgør barrierer for aktivitet og deltagelse for individer eller grupper af borgere. Ergoterapeutens opgave 
er at advokere for anskaffelse og anvendelse af teknologier, der bidrager til lige mulighed for og ret 
til aktivitet og selvstændigt hverdagsliv. 
 
Formålet med teknologi for ernæring- og sundhedsprofessionelle 

Den ernæring og sundhedsprofessionelle anvender teknologi i mad- og måltidproduktion og i mødet med 
borgeren for at optimere og understøtte forløbet. Den ernæring og sundhedsprofessionelle har en grund-
læggende teknologiforståelse samt et kritisk og reflekteret anvendelses- og udviklingsorienteret teknologifo-
kus, med en forståelse for at teknologi påvirker professionen og hvordan de professionelle kan påvirke tek-
nologiudviklingen i professionsfeltet. 
 
1. Den ernæring og sundhedsprofessionelle anvender teknologi sikkert og kompetent i sin 
praksis 

Den ernæring og sundhedsprofessionelle anvender teknologi situationsbestemt ud fra en professionel 
helhedsforståelse. Dette indebærer at kunne identificere, udvælge og bevidst implementere teknologier i 
mad- og måltidsproduktion, i kommunikation, behandling og vejledning samt optimering af ernæringsrelate-
rede opgaver og problemstillinger. 
 
2. Den ernæring og sundhedsprofessionelle understøtter borgerens teknologianvendelse 
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Den ernæring og sundhedsprofessionelle rådgiver, vejleder, understøtter og samarbejder med borgeren 
om anvendelsen og anskaffelsen af relevant velfærdsteknologi og understøtter borgeren til et aktivt brug 
af relevant teknologi. 
 
3. Den ernæring og sundhedsprofessionelle omstiller sig til teknologiske forandringer 

Den ernæring og sundhedsprofessionelle identificerer mulighederne for anvendelse af nye teknologier og 
forstår betydningen af teknologiens konsekvenser for borgerens hverdagsliv samt for professionens udø-
velse. 
 
4. Den ernæring og sundhedsprofessionelle indgår i teknologisk innovation 

Den ernæring og sundhedsprofessionelle arbejder evidensbaseret og tværprofessionelt/- sektorielt med 
behovet for udvikling af professionsrelevant teknologi. 
 
5. Den ernæring og sundhedsprofessionelle reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaf-
felse og – anvendelse 

Den ernæring og sundhedsprofessionelle reflekterer etisk og kritisk over teknologiens anvendelse i relation 
til borgeren, og analyserer og håndterer nytteværdien og betydningen af teknologianskaffelse og anvendelse 
på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau ud fra etiske og juridiske forhold. 
 
 
 
Formålet med teknologi for fysioterapeuter 

Teknologianvendelse i professionen har til formål at optimere og understøtte borgerens2 udbytte af de 
fysioterapeutiske indsatsområder med henblik på at fremme borgerens muligheder for deltagelse i hver-
dagslivet uafhængig af tid og sted, herunder hensyntagen til borgerens integritet og værdighed. Desuden har 
teknologianvendelsen i professionen til formål at imødekomme mulige ændringer i professionsudøvelsen og 
opfange mulige samarbejdsflader med øvrige professionelle i praksisudøvelsen. 
 
1. Fysioterapeuten anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis 

Fysioterapeuten identificerer muligheder for teknologianvendelse samt udvælger og anvender relevante 
teknologier i forhold til fysioterapeutisk udredning, diagnostik, behandling, træning, genoptræning, rehabili-
tering, kommunikation og dokumentation og vurderer disses begrænsninger. Fysioterapeuten anvender tek-
nologi med en klar intention og præcision rettet mod fysioterapeutiske ydelser ud fra professionens standar-
der og med hensyntagen til patientens sikkerhed, herunder forsvarlig håndtering af persondata. 
 
2. Fysioterapeuten understøtter borgerens teknologianvendelse 

I samarbejde med borgeren afdækker fysioterapeuten borgerens ønsker og behov i forhold til teknologian-
vendelse. Fysioterapeuten vurderer borgerens kognitive og motoriske forudsætninger, personlige ressourcer 
og livsvilkår i forhold til valg og fravalg af teknologi for at styrke borgerens muligheder for at leve et menings-
fyldt selvstændigt og aktivt liv, samt mindske ulighed i sundhed. 
 
3. Fysioterapeuten omstiller sig til teknologiske forandringer 

Fysioterapeuten håndterer og reflekterer kritisk over de forandringer teknologien skaber i professionsudø-
velsen og i selvforståelsen af den professionelle rolle samt i fysioterapiens sundhedsfaglige funktion. 
Fysioterapeuten håndterer de muligheder og forandringer teknologien medfører i kontakten med samar-
bejdspartnere i professionel praksis og har en bevidsthed om egne muligheder og begrænsninger. 
 
4. Fysioterapeuten indgår i teknologisk innovation 

Fysioterapeuten indgår i teknologisk innovation i forhold til produktudvikling, procesudvikling og ændrede 
arbejdsgange, herunder reflekterer over om en eventuel datagenerering sker hensigtsmæssigt og forsvarligt. 
Fysioterapeuten anvender og eksperimenterer med eksisterende produkter, processer og arbejdsgange i 
nye kontekster og i forhold til nye problemstillinger og skaber værdiforøgelse for borger eller organisation. 
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Fysioterapeuten afdækker og analyserer problemstillinger, opstille kravsspecifikationer samt identificerer 
ønsker og behov ved anvendelse af teknologi på individ- og organisationsniveau. Fysioterapeuten implemen-
terer og evaluerer på anvendelsen af teknologien med henblik på kvalitetsudvikling og -sikring. 
 
5. Fysioterapeuten reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse 

Fysioterapeuten vurderer etiske aspekter ved den aktuelle teknologianvendelse ud fra gældende fysiotera-
peutiske etiske retningslinjer opstillet af blandt andet WCPT og i Helsinki Deklarationen. Fysioterapeuten 
vurderer teknologiens reliabilitet og validitet og reflekterer kritisk over dataindsamling, forståelse af data, 
samt konteksten hvori data anvendes. 
 
 
Formålet med teknologi for den psykomotoriske terapeut 

Den psykomotoriske terapeuts kernekompetencer som refleksion, pædagogiske og terapeutisk relation fore-
går ofte med afsæt i og er præget af kropsligt og fysisk udfoldelse. Formålet med teknologi er at kvalificere 
denne intervention. Den psykomotoriske terapeut har i højere grad færdigheder i relation til teknologipara-
thed end færdigheder til at anvende specifikke teknologier. 
 
1. Den psykomotoriske terapeut anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis 

Den psykomotoriske terapeut har kompetencer til at forholde sig til hvad der er teknologisk anvendelsesbart 
i konkrete situationer, og vurdere redskaber og teknologier til anvendelse i det didaktiske- såvel som i det 
terapeutiske rum. Den psykomotoriske terapeut evner at forholde sig til teknologi nysgerrigt og åbent 
med henblik på at sætte sig ind i relevante teknologier. Som konkrete teknologier kan f.eks. nævnes: 
• Kommunikationsteknologier, herunder IT programmer der understøtter didaktiske overvejelser, 
processer og gennemførelse af undervisning og forløb med borgere 
• Informationssystemer 
• Teknologi i forbindelse med markedsføring af privat virksomhed. Ligeledes kan markedsføringen 
handle om at udarbejde video og/eller indtale f.eks. afspændinger eller øvelser. 
Den psykomotorisk terapeut har efter uddannelse et basis beredskab til kommunikations og informations-
teknologi, men ikke et specialiseret kendskab. 
 
2. Den psykomotoriske terapeut understøtter borgerens teknologianvendelse 

Den psykomotoriske har kompetence til at se, hvordan man kan understøtte den enkelte borger i den speci-
fikke kontekst med teknologi - og evner desuden at se muligheder i brugen af teknologi med henblik på at 
kunne ”oversætte” betydning af teknologien for borgeren og vejlede borgeren omkring dette. Den psykomo-
toriske terapeut forholder sig åbent og reflekterende og kan anvende teknologien som didaktisk redskab – 
og understøtte borgerens handlekompetence mod selvstændig anvendelse af teknologi. Den færdiguddan-
nede kan have forskellige konkrete kompetencer inden for teknologianvendelse, alt efter faglige områder 
den studerende har berørt under praktikken i løbet af uddannelsen. 
 
3. Den psykomotoriske terapeut omstiller sig til teknologiske forandringer 

Den færdiguddannede dimittend er omstillingsparat, har en innovativ og kreativ tilgang til praksis og pro-
blemløsning. Derfor er det også naturligt for den psykomotoriske terapeut at indgå i sammenhænge, hvor 
teknologi indgår i både forandrings- og arbejdsprocesser. 
 
4. Den psykomotoriske terapeut indgår i teknologisk innovation 

Den psykomotoriske terapeuts bidrag i det tværfaglige miljø er overvejende refleksion, nysgerrighed, kritisk 
forholden og evnen til at se muligheder i forhold til teknologi. 
 
5. Den psykomotoriske terapeut reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -an-
vendelse 

Den psykomotoriske terapeut forholder sig kritisk og refleksivt til teknologien, herunder etiske aspekter. 
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Den psykomotoriske terapeut har særligt fokus på, hvilke betydninger anvendelse af teknologi har for relati-
onen og det enkelte menneske. 
 
Formålet med teknologi for sygeplejersker  
Anvendelse af teknologi i professionen har til formål at optimere og understøtte, at sygeplejersken selvstæn-
digt kan varetage komplekse og udviklingsorienterede situationer i sygepleje og intervenere i samspil med 
patient, borger og pårørende samt øvrige sundhedsprofessionelle. Sygeplejersken skal forholde sig kritisk 
reflekterende til udvikling og implementering af den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske ud-
vikling. 
 
1. Sygeplejersken anvender teknologi sikkert og kompetent i sin praksis 

Sygeplejersken skal selvstændigt kunne identificere, udvælge, vurdere og sikkert anvende de til enhver tid 
relevante teknologier i udøvelse af omsorg, pleje og behandling til patienter og borgere. 
 
2. Sygeplejersken understøtter borgerens teknologianvendelse 

Sygeplejersken skal kunne agere ud fra et helhedssyn på teknologi bestående af teknik, viden, organisation 
og produkt og aktivt inddrage og understøtte patient, borger, pårørende og fagprofessionelles teknologian-
vendelse gennem vejledning, undervisning og formidling. 
 
3. Sygeplejersken omstiller sig til teknologiske forandringer  
Sygeplejersken skal kunne omstille sig til teknologiske forandringer og kunne vurdere og reflektere kritisk 
over de forandringer, som teknologier skaber i sygeplejerskens virksomhedsområde og i selvforståelsen af 
sygeplejerskens ansvar og kompetence. 
 
4. Sygeplejersken indgår i teknologisk innovation 

Sygeplejersken skal kunne anvende teknologi som middel til at forbedre patient og borgers livssituation og 
samtidig identificere, kvalificere og udvikle muligheder for brug, anvendelse og innovation af alternativer 
til eksisterende teknologiske løsninger med henblik på at forandre praksis i en sygeplejefaglig kontekst. 
 
5. Sygeplejersken reflekterer etisk og kritisk over teknologianskaffelse og -anvendelse 

Sygeplejersken skal kunne reflektere etisk og kritisk over anvendelse af teknologi på individ-, gruppe- og 
samfundsniveau samt agere inden for rammerne af gældende etiske kodeks og lovgivning nationalt som 
internationalt. 
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Bilag 2: Samarbejdsform 
Intentionen i samarbejdet er, at der løbende – og når det er relevant – afholdes dialog- og udviklingsmøder 

om gensidige ønsker og justeringer i samarbejdsaktiviteten. Deltagerkredsen er repræsentanter for Center for 

Frihedsteknologi, VIA UC og Uddannelsesklyngen og andre enheder, når det er relevant.  En styregruppe med 

relevante repræsentanter fra de deltagende organisatoriske enheder er som tovholder og brobygger for sam-

arbejdet. I det følgende afsnit uddybes de enkelte aktørers roller og ansvar. 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration af  modellen for samarbejdet vedr. uddannelse, udvikling og borgerfokuseret implemen-

tering af velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA UC’s sundhedsfaglige uddannel-

ser.  
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Bilag 3: Roller og ansvar  
Som udgangspunkt inddrager samarbejdet mange organisatoriske enheder. Det er derfor vigtigt, at der er 

klarhed omkring og aftale om, hvad den enkelte enhed kan og skal bidrage med. For den enkelte enhed fore-

slås følgende roller og ansvar:   

1. VIAs sundhedsfaglige uddannelser og her specielt uddannelserne til ergo- og fysioterapeut samt syge-

plejerske: 

Undervisere varetager den teoretiske del af uddannelsen af ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejestude-

rende ift. velfærdsteknologi inden for en tværprofessionel ramme i: 

• Generel viden om velfærdsteknologi 

• Etik og borgerfokuseret implementering af velfærdsteknologi 

• Afprøvning og metoder til vurdering af velfærdsteknologi. 

 

Som pejlemærke for de studerendes læring har UC-sektoren i 2019 udarbejdet pejlemærker for kompetence-

krav til fremtidens sundhedsprofessionelle og teknologiprofiler (se bilag 3). Undervisningen understøttes/sup-

pleres med velfærdsteknologiske studiebesøg i Sundhed & Omsorg.  

 

2. Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune  

Centeret er i Sundhed & Omsorg det teoretiske og organisatoriske omdrejningspunkt for arbejdet og imple-

mentering af velfærdsteknologi. Centeret søger således at have overblikket over implementeringsstatus af 

diverse velfærdsteknologiske løsninger i Sundhed & Omsorg, viden om eksisterende og ”coming up” velfærds-

teknologi, viden om behov for vurdering af velfærdsteknologi m.m. I denne indsats er centret tovholder og 

ansvarlig for, at der i samarbejde med ”besøgsstederne” DokkX, Undervisningscentret og Vikærgården laves 

og udbydes en oversigt over delelementer, som kan indgå i de enkelte studiebesøg. For planlæggeren af be-

søget, som eksempelvis er en underviser på VIA, er der således valgmuligheder, så besøgets indhold kan blive 

skræddersyet til målgruppen af studerende og formålet med besøget. Oversigten justeres løbende efter behov 

og relevans, og priser for studiebesøg aftales. Centret er tovholder for planlægning og gennemførelse af stu-

diebesøgende.  

 

Samtidigt med denne funktion som tovholder for studiebesøg, udbyder centret løbende, når det er relevant,  

praktikopgaver/prøvehandlinger til ergoterapeut, fysioterapeut- og sygeplejestuderende inden for kategori-

erne2: 

• Deltagelse i re-/implementering/brug af velfærdsteknologi 

• Afprøvning og metoder til vurdering af velfærdsteknologi 

• Bachelor-projekter om emner vedr. velfærdsteknologi. 

 

              Disse aktiviteter koordineres med Uddannelsesklyngen. 

 

3. Undervisningscenter for Velfærdsteknologi og Hjælpemidler, Vikærgården, Sundhed & Omsorg, Aar-

hus Kommune samt DokkX 

Disse tre enheder indgår som besøgssteder for studerende, undervisere og andre interesserede. Ligeledes er 

de samarbejdspartnere og kan eksempelvis bidrage med forslag til bachelorprojekter, forslag til afprøvning 

af velfærdsteknologi, studerendes kontakt til producenter o.l. På nuværende tidspunkt er der dog ikke mulig-

hed for studiebesøg på Undervisningscenter for Velfærdsteknologi og Hjælpemidler, da den nuværende ka-

                                                           
2 Det skal aftales, hvem der beskriver praktik-opgaver, prøvehandlinger og bachelor-projekter og koordinerer med Ud-
dannelsesklyngen. Det overordnede fokus er at der skabes sammenhæng mellem teori og praksis. 
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pacitet udnyttet fuldt ud. De studerende der kommer i praktikforløb i Aarhus Kommune, deltager dog i ergo-

nomiundervisning på undervisningscenteret, hvor de møder teknologier og hjælpemidler. På sigt kan der 

f.eks. arbejdes på at udvide kapaciteten ved tilbud om Velfærdsteknologisk Sommerskole, aften-/weekend 

undervisning e.l. 

4. Uddannelsesklyngen i Sundhed & Omsorg 

Uddannelsesklyngen varetager bl.a. al koordinering af praktikforløb for studerende fra VIA UC og Aarhus Uni-

versitet. I dette samarbejdsprojekt fordeler klyngen praktikopgaver og prøvehandlinger, der er udbudt af Cen-

ter for Frihedsteknologi, til Sundheds & Omsorgs kliniske undervisere/vejledere. Ligeledes er klyngen ansvarlig 

for at koordinere bachelor-projekter med VIA UC – evt. i samarbejde med Center for Frihedsteknologi, der skal 

skaffe evt. udstyr og indlede samarbejde med leverandører ved afprøvninger. Senere i samarbejdet kan dette 

udvides ved at invitere SOSU Østjylland med ind i kredsen at samarbejdspartnere.  

 

5. Kliniske vejledere og undervisere i lokalområder og specialenheder, Sundhed & Omsorg 

I dette samarbejdsprojekt varetager de kliniske vejledere og undervisere i lokalområderne den praktiske del 

af uddannelsen af ergoterapeut-, fysioterapeut- og sygeplejestuderende i forhold til velfærdsteknologi med 

afsæt i bl.a. praktikopgaver/prøvehandlinger udbudt af Center for Frihedsteknologi, hvorfra de kliniske vejle-

dere/undervisere også kan få supervision. 

Som opstart af denne aktivitet afholder tovholder3 for indsatsen i samarbejde med Uddannelsesklyngen og 

Center for Frihedsteknologi en temadag for de kliniske vejledere og undervisere om de to aktiviteter ”borger-

fokuseret implementering af velfærdsteknologi ’” og ”afprøvning og metoder til vurdering af velfærdstekno-

logi” herunder på en enkel måde dokumenterer og evaluerer værdien af den/de gennemførte aktiviteter.  

På temadagen skaber den enkelte vejleder/underviser sig ligeledes et overblik og reflekterer over de velfærds-

teknologiske løsninger, der findes i eget lokalområde4, som de studerende kan beskæftige sig med under prak-

tikforløbet. Her kan ud over nye teknologier også indgå teknologier, der er indkøbt, men som ikke anvendes i 

det ønskede omfang. I praktikteamet aftales desuden, hvordan dette overblik løbende opdateres, af hvem og 

hvordan det formidles i teamet.  

 

 

 

                                                           
3 Denne arbejdsfunktion skal aftales nærmere i samarbejdskredsen.  
4 Sundhedsenhed, plejehjem eller hjemmepleje. 
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