
 

 

 

VELFÆRDSTEKNOLOGI-AGENT 
 

 

 

 

 

MÅL OG UDBYTTE 
 

 

 
Du vil under kursusforløbet modtage 
konkrete vurderingsredskaber til an-
vendelse på din arbejdsplads. Des-
uden er der i hele forløbet fokus på 
brugeranvendelse og en meget 
praksisnær tilgang til velfærdstekno-
logi. 

 

På kurset lærer du at arbejde med 
en konkret velfærdsteknologisk vur-
deringsnøgle, der gør dig i stand til 
på egen hånd at skabe overblik over 
gevinster og udgifter, når I vælger at 
investere i velfærdsteknologi på din 
arbejdsplads. 

 

Desuden arbejder vi under hele kur-
set med emner som etik, arbejdsmil-
jø og den attraktive arbejdsplads i 
relation til velfærdsteknologi. 

 

 

 

 
Kurset gennemføres med indlæg fra 
kvalificerede undervisere med spids-
kompetencer og stor erfaring på det 
velfærdsteknologiske område. Un-
derviserne tager udgangspunkt i ca-
ses fra konkrete situationer og der 
arbejdes under hele kurset med per-
sonlige opgaver, herunder to hjem-
meopgaver mellem de enkelte kur-
susdage. 

 

Din arbejdsplads er udgangspunktet 
for kursusforløbet, som bliver gen-
nemført med afsæt i din og de andre 
kursisters hverdag. Vi inddrager den 
situation og de udfordringer, du som 
medarbejder står midt i. 

 

Har du eller din arbejdsplads spørgs-
mål til ovenstående kursus eller i 
øvrigt til det velfærdsteknologiske 
område, er I meget velkommen til at 
kontakte Jerry Vinther. 

 
VTV - VelfærdsTeknologiVurdering  

 
VTV’en er et redskab, som giver dig mulighed for at lave en helhedsvurde-
ring af en given velfærdsteknologi på din arbejdsplads. En VTV belyser 
velfærdsteknologiens betydning og kvalitet for brugere, personale og drifts-
organisation. I en VTV indgår bl.a. emner som livskvalitet, økonomi, ar-
bejdsmiljø, omkostninger, samspil med brugerne mm. 

Et kursustilbud fordelt over tre dage med fokus 
 på velfærdsteknologi og din arbejdsplads! 

 

 
Som velfærdsteknologiagent kan du: 

 

vurdere en velfærdsteknologi og de mange muligheder, der er ved 
at benytte velfærdsteknologi på din arbejdsplads. 

gennemføre og implementere velfærdsteknologiske projekter på 
din arbejdsplads. 

forbedre trivsel og arbejdsmiljø i samspil med velfærdsteknologi  

realisere økonomiske besparelser på baggrund af velfærdsteknolo-
giske tiltag. 

 
Teknologisk Institut 

 
Center for Robotteknologi 

Forskerparken 10, 5230 Odense M 

www.teknologisk.dk/robot 



 

 

 

 

PROGRAM OG INDHOLD - DAG 1  

 
Kl. 09.00–10.00: Velkomst med morgenbrød og præsentation af program og 
   deltagere v/Jerry Vinther  
 
Kl. 10.00–11.00: Hvad sker der lige nu på det velfærdsteknologiske  
   område? v/Troels Oliver Vilms Pedersen 
 
Kl. 11.00–12.00: Velfærdsteknologi set i forhold til din hverdag og arbejds- 
   plads v/Jørgen Løkkegaard 
   CareNet – et netværk om velfærdsteknologi 
  
Kl. 12.00–12.45: Frokosten serveres af Café Liljen i Forskerparken 
 
Kl. 12.45–14.30:  Hvilke udfordringer ligger der i at benytte velfærdstekno- 
  logi? v/Jerry Vinther 
  Herunder en status fra de enkelte deltagere og en case 

 med omdrejningspunkt fra egen arbejdsplads 
 
Kl. 14.30–15.15:  Besøg i Innovatarium for Robotteknologi med afprøvning af 

 konkrete velfærdsteknologier. 
 
Kl. 15.15–15.45:  Introduktion til første hjemmeopgave ”Det perfekte  
  velfærdsteknologiske valg” v/Jerry Vinther 
 
Kl. 15.45–16.00:  Afslutning og evaluering af dagen  
 
Pauser indlægges efter behov henover dagen. 

 
Hjemmeopgave mellem første modul og andet modul 

 
Du skal vælge en velfærdsteknologi fra Innovatarium for Robotteknologi 
eller egen arbejdsplads og beskrive følgende:   

Hvorfor vælger du den pågældende teknologi? 

Hvilken gevinst eller udbytte forventer du af teknologien? 

Hvordan vil du inddrage din arbejdsplads i arbejdet med den valgte 
teknologi? 

Hvilke negative og/eller positive reaktioner forventer du at få?  

 

 

 

 

PROGRAM OG INDHOLD - DAG 2  

 
Kl. 09.00–09.15:  Morgenbrød og opsamling på, hvad der er sket siden første 

 modul v/Jerry Vinther 

Kl. 09.15–11.00: Arbejde med hjemmeopgaven – ”Det perfekte velfærdstek-

   nologiske valg” v/Jerry Vinther  

Kl. 11.00–12.00: Del 1: Præsentation af VTV-værktøjet – en velfærdstekno-

   logisk vurdering v/Dorte Malig Rasmussen 

Kl. 12.00–12.45: Frokosten serveres af Café Liljen i Forskerparken 
 
Kl. 12.45–14.30: Del 2: Arbejde med VTV-værktøjet v/Jerry Vinther  
 
Kl. 14.30–15.15:  Case: Konkret vurdering af, om en teknologi eller idé er 

 brugbar etisk, økonomisk og trivselsmæssigt v/Jerry  
  Vinther  
 
Kl. 15.15–15.45:  Introduktion til anden hjemmeopgave ”Etik og velfærds-

 teknologi” v/ Jerry Vinther 
 
Kl. 15.45–16.00:  Afslutning og evaluering af dagen  
 
Pauser indlægges efter behov henover dagen. 

 
Hjemmeopgave mellem andet modul og tredje modul 

 
Du skal til tredje modul medbringe konkrete velfærdsteknologiske ideer og 

projekter, som du og din arbejdsplads ønsker at få sparring og rådgivning til 

om det videre implementeringsforløb.  



 

 

 

 

PROGRAM OG INDHOLD - DAG 3  

 
Kl. 09.00–09.15:  Morgenbrød og opsamling på, hvad der er sket siden andet 

 modul v/Jerry Vinther 

Kl. 09.15–11.00: Gennemgang af hjemmeopgaven – ”Etik og velfærds- 

   teknologi” v/Jerry Vinther  

 
Kl. 11.00–12.00: Kan velfærdsteknologi være en god forretning? v/Jerry  
 Vinther 

En god investering! Et arbejdsredskab i forhold til en øko-

nomisk velfærdsteknologisk vurdering. Er der penge at 

hente? 

Kl. 12.00–12.45: Frokosten serveres af Café Liljen i Forskerparken 
 
Kl. 12.45–14.30:  Hvor kan din arbejdsplads med fordel benytte velfærdstek-

 nologi? v/Jerry Vinther 

  Fra tanke til handling! Et procesredskab, der gør dig i stand 

 til at gennemføre et konkret procesforløb fra en velfærds

 teknologisk idé til en aktiv handling.    

 

Kl. 14.30–15.15:  Fundraising: Hvordan kan der skabes økonomisk grundlag 
 for velfærdsteknologiske projekter via fundraising? v/Britt 
 Sørensen   

 
Kl. 15.15–16.00: Afslutning, evaluering og modtagelse af Teknologisk Insti-

tuts kursusbevis. 

 
 
Pauser indlægges efter behov henover dagen. 

 

 

 

 

PRAKTISKE INFORMATIONER  

 
Kursusforløb 1 
 Dag 1 - Torsdag den 7. oktober 2010    
 Dag 2 - Torsdag den 28. oktober 2010   
 Dag 3 - Torsdag den 18. november 2010  
 
Kursusforløb 2 
 Dag 1 - Tirsdag den 16. november 2010  
 Dag 2 - Tirsdag den 30. november 2010  
 Dag 3 - Tirsdag den 14. december 2010  
 
Kursusforløb 1 og 2 er ens, blot med forskellige datoer. Kursusforløbene i 
2011 kan findes på www.teknologisk.dk ultimo 2010. Kurset afholdes i        
Forskerparken 10, 5230 Odense M. 

Pris 
Prisen på 9.885 kr. indeholder forplejning samt alle materialer under kurset. 
Et gennemført kursus afsluttes med udlevering af Teknologisk Instituts kursus-
bevis. 
 
Sidste tilmelding 
Kursusforløb 1 - Onsdag den 1. september 2010. 
Kursusforløb 2 - Fredag den 1. oktober 2010. 
Tilmeldingen sker via www.teknologisk.dk/k46010 eller på tlf. 7220 3000.  
 
Yderligere oplysninger fås hos Jerry Vinther, kursusleder, på tlf. 7220 2826 
eller på mail jvr@teknologisk.dk 
 
Vi glæder os til at møde jer på et af vores kommende kurser. 
 
Venlig hilsen 
Jerry Vinther, kursusleder 

Til første modul skal du medbringe  

En velfærdsteknologisk politik eller vision/mission på det velfærdsteknologi-

ske område fra din egen arbejdsplads. Eller medbring ideer og overvejelser 

i forhold til det fremtidige arbejde med velfærdsteknologi på din arbejds-

plads. 

http://www.teknologisk.dk
http://www.teknologisk.dk/uddannelser/k46010

