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Hvorfor De Mobile Udstyrspakker? 

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

De Mobile Udstyrspakker er et tilbud 
fra Videnscenter for Velfærdsteknologi 
Vestdanmark (VFV) til SOSU-skolerne i 
Vestdanmark.

Man kan i dette katalog læse om det udstyr, 
som en mobil udstyrspakke kan bestå af. I 
udvælgelsen af udstyr og aktiviteter vil man 
kunne få vejledning af koordinatorerne i VFV 
til hvilke aktiviteter, der kan være velegnede 
til netop jeres elev-/målgruppe. 

Der vil være flere valgmuligheder: 
 » VFV kan afvikle aktiviteter sammen med   

 jer.
 » Man kan få supervision af VFVs    

 koordinatorer i afviklingen af aktiviteter.
 » Man kan låne udstyr af VFV til selv at   

 afvikle en aktivitet. 

De Mobile Udstyrspakker vil medvirke til 
en god og effektiv distribution af viden, 
læring og erfaringer fra Videnscenteret 
til samarbejds- og grundskolerne i 
Vestdanmark.  

De Mobile Udstyrspakker er en aktivitet, der 
ville strække sig over hele Videnscenterets 
projektperiode fra 2018-2020.

Hvad er De Mobile Udstyrspakker? 

Mobile Udstyrspakker i et pædagogisk perspektiv

Vi har i Videnscenter for Velfærdsteknologi 
Vestdanmark valgt i perioden 2018 – 2020 
at have fokus på begreberne 21st Century 
Skills og velfærdsteknologisk dannelse i de 
aktiviteter, som vi udbyder. 

Begge begreber indeholder bud på 
kompetencer, som den kommende 
velfærdsmedarbejder skal besidde i et 
fremtidigt arbejdsmarked.
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Hvorfor er den velfærdsteknologiske 
dannelse vigtig? Fordi den teknologiske 
udvikling sker med en hastighed, der kan 
være enormt svær og kompleks at forsøge 
at begribe og følge med. At blive klædt på 
til at håndtere den teknologiske udvikling 
og dermed blive rustet til at anvende 
velfærdsteknologi i sin fremtidige daglige 
praksis som SOSU-faglig medarbejder 
handler om mere end blot at kunne 
tænde og slukke for støvsugerrobotten, 
spiseteknologien eller det telemedicinske 
udstyr. Det handler fx om at være i stand til 
at reflektere over, i hvilke situationer – hvor 
og hvornår -, det vil give mening at anvende 
en bestemt teknologi – og hvem det giver 
mening for på hvilken måde.

Ved at inddrage teknologi i SOSU-
uddannelserne på skole og i praktik 
– herunder både velfærds- og 
læringsteknologier på en måde, der ikke blot 
forholder sig til ”tænd/sluk”- kompetencer, 
men i højere grad også forholder sig til 
de spørgsmål og refleksioner, der berører 
blandt andre de sociale, relationelle, etiske, 
normative og kulturelle aspekter – kan der 
i vores optik skabes forudsætninger for en 
velfærdsteknologisk dannelsesproces for 
elever såvel som undervisere og øvrige 
aktører i organisationen. 

Velfærdsteknologiske dannelse

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Nogle af de spørgsmål, der kunne 
melde sig i en SOSU-faglig 
kontekst kunne berøre...

Hvad det kræver af en SOSU-faglig 
medarbejder at integrere teknologierne 
i deres daglige arbejde? Og hvad gør 
teknologierne egentlig ved vores 
relationer – fx når et møde mellem 
borger og sundhedspersonale foregår 
via telemedicinsk udstyr og ikke face-
to-face? 

Hvilken rolle spiller teknologier i 
forhold til forandringer i vores daglige 
praksisser – altså hvilken betydning har 
velfærdsteknologien for mit arbejde 
som SOSU-faglig medarbejder? Og som 
SOSU-elev? Og som underviser eller 
praktikvejleder? 
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21st Century Skills

21st Century Skills indeholder i VFVs 
begrebsforståelse seks kompetencer:

 » Kollaboration
 » Problemløsning og innovation 
 » Videnskonstruktion
 » IT og læring
 » Kompetent kommunikation 
 » Selvevaluering

Aktiviteterne i De Mobile Udstyrspakker 
tilbyder specifikke pædagogiske metoder 
til styrkelsen af de seks kompetencer 

i 21st Century Skills relateret til 
velfærdsteknologierne. Videnscenteret står 
til rådighed, og byder gerne ind med sparring 
og supervision. 

Eksempelvis vil eleven i mødet med nye 
teknologier udfordres på en innovativ måde, 
hvor idégenerering og refleksion over de 
givende velfærdsteknologier kommer til 
udtryk ved bevidst anvendelse af en eller 
flere af de seks kompetencer gennem 
læringsudvikling med en velfærdsteknologi.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Hvordan får jeg besøg af De Mobile Udstyrspakker?

Når man som skole eller underviser har 
en idé, som man kunne tænke sig at 
arbejde med, kan man tage kontakt til en 
videnscenterkoordinator, som vil hjælpe 
en videre i processen omkring besøget. 
Koordinatoren vil kunne vejlede skolen i, 
hvordan den optimale udstyrspakke kan se 
ud for jer, samt om det er muligt at få besøg 
af en mobil udstyrspakke på den ønskede 
dag.

På katalogets bagside kan du se 
kontaktoplysningerne på koordinatorerne 
i Videnscenteret.

Lån af udstyr fra Videnscenter for Velfærdsteknologi

Hvis man som skole låner udstyr af 
Videnscenter for Velfærdsteknologi 
Vestdanmark vil der skulle underskrives 
en låneaftale mellem VFV og jeres skole.

Låneaftalen indeholder de forpligtelser 
og ansvarsområder, som er gældende for 
skolen, når man låner udstyr fra Videnscenter 
for Velfærdsteknologi Vestdanmark.



6

Borgerrettede velfærdsteknologier (kommunikation)

Beam 
Anvendelse 
Beam er en teleprecense robot, hvor man 
ikke fysisk er til stede, men besøger hinanden 
via en computer og et netværk. Beam kan 
”fjern” betjenes via en smartphone eller tab-
let. Det betyder, at man på afstand kan køre 
Beam rundt og finde frem til den eller de 
personer, som man gerne vil i kontakt med.

Beam kan ex. anvendes i forbindelse med 
mødedeltagelse, undervisning og vejledning, 
hvor man ikke har mulighed for at være fysisk 
tilstede, eller hvor tilstedeværelse vha. Beam 
kan mindske kørsel eller lignende.

Beam kan eksempelvis medvirke til at øge 
livskvaliteten hos borgerne, som nu har mu-
lighed for at få besøg lidt oftere, hvor bebo-
eren kan se sine pårørende - også selvom 
deres pårørende f.eks. bor i udlandet. 

I forhold til aktiviteter med Beam: Se under 
”Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (kommunikation).

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

I de følgende afsnit vil du kunne se en kort præsentations af de velfærdssimulations, 
samt innovative teknologier, som er til rådighed i Videnscenter for Velfærdsteknologi 
Vestdanmark. 
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AV1 
Anvendelse
Når man ikke selv har mulighed for at deltage 
i skolen, kan AV1 erstatte tilstedeværelsen. 
AV1 er en telepresence robot, der gør det 
muligt for langtidssyge børn og unge voksne 
at deltage i undervisningen gennem en app 
på mobilen eller en tablet.

Eleven vil kunne se og høre læreren, rotere 
hovedet på AV 1 og kommunikere med 
fx klassekammerater. AV1 kan pga. dens 
størrelse bringes med i skolegården, så 
barnet kan få en oplevelse af at være med i 
frikvarteret.

I forhold til aktiviteter med AV1: Se under 
”Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (kommunikation)

Sanbot 
Anvendelse
Sanbot kan benyttes som en 
informationsstander, hvor den via displayet 
kan vise billeder og video af et givent produkt 
eller handling ex. i børnehaven eller på 
plejecenter.     
 
Sanbot kan ved bevægelse af for eksempel 
arme registrere en persons tilstedeværelse. 
Sanbot kan vække opsigt på et andet niveau 
end stationære stationer. Der kan lave 
konkurrencer på Sanbot, og Sanbot kan 
kodes til at danse eller tale.

Sanbot har en indbygget projektor i 
baghovedet, som kan benyttes i undervisning 
af små grupper. I brystet er der indbygget 
en tablet, og man kan tilbyde live-chat og 
lignende via kameraet i Sanbot.

I forhold til aktiviteter med Sanbot: Se under 
”Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (kommunikation)

www.videnscenterportalen.dk/vfv/
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Workshop 
Kommunikationsteknologier
Eleverne kan afprøve og betjene 
kommunikationsteknologi fra både et 
bruger- og et personaleperspektiv. Eleverne 
vil ud fra en kritisk tænkning blive bedt om 
at tage stilling til potentialet i de afprøvede 
kommunikationsteknologier og komme med 
bud på teknologiernes styrker og svagheder. 
Det vil være muligt i denne workshop, 
at eleverne arbejder problemløsende 
og innovativt med udviklingen af nye 
kommunikationsteknologier. Længden 
af aktiviteten afgøres af, hvor mange af 
teknologierne den skal indeholde (Beam, 
AV1, Sanbot).

Workshop Kodning
I denne workshop kan eleverne arbejde 
specifikt med IT og læring samt begrebet 
kodning, hvor Sanbot kan kodes til 
f.eks. at danse eller tale. Workshoppen 
kan være relevant for PAU-elever og 
grundforløbselever. Varigheden af aktiviteten 
kan variere fra 1 – 3 timer afhængigt af 
ønsker.

Innovationsworkshop
Denne workshop vil omhandle en 
innovationsproces i forhold til udviklingen af 
Sanbot som kommunikationsteknologi inden 
for SOSU- eller PAU-området. Eleverne vil 
blive guidet igennem en innovativ proces 
med afsæt i 21st Century Skills, hvor de som 
slutprodukt skal komme med deres bud på 
en videreudvikling af Sanbot inden for deres 

fagområde.

Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (kommunikation)

www.videnscenterportalen.dk/vfv/
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Bike Around Screen 
Anvendelse
Bike Around tilbyder mulighed for fysisk 
træning kombineret med reminiscenstræning 
(demens) og socialt samvær. Her kan man 
som bruger cykle på veje og i byer, for 
eksempel på en gade fra barndommen 
eller et feriested. Man laver en søgning på 
adressen, hvor man kunne tænke sig køre, og 
man vil derefter kunne cykle rundt i området. 

Bike Around benytter Google Street View. 

Bike Around kan i nogle tilfælde være en 
motiverende faktor i forhold til fysisk aktivitet.

Cross Walker 
– borgerettet hjælpemiddel 
Anvendelse
Cross Walker er en prototype på et nyt 
ganghjælpemiddel, som understøtter den 
naturlige måde at gå på. Cross Walkeren 
genoptræner og vedligeholder hele 
kroppens muskulatur og balance og kan ex. 
være medvirkende til at bryde et spastisk 
mønster hos en borger med spasticitet.

Borgerrettede velfærdsteknologier (mobilitet)

www.videnscenterportalen.dk/vfv/
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Der kan med fordel afholdes en aktivitet, 
hvor Cross Walker og Bike Around alle indgår. 
Denne aktivitet vil tage udgangspunkt i 
21st Century Skills og velfærdsteknologisk 
dannelse.

Bike Around Screen
Eleverne kan afprøve Bike Around og i en 
refleksionsproces forholde sig til, hvilke 
borgere denne teknologi er god til samt 
hvilke sociale og kulturelle udfordringer, der 
kan opstå i anvendelsen af Bike Around. 

Cross Walker
Aktiviteten vil bestå af en innovationsproces, 
hvor eleverne forholder sig kritisk til 
prototypen og idégenererer i forhold til 
videreudvikling af produktet. 

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (mobilitet)
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Borgerrettede velfærdsteknologier (forflytning)

Raizer 
Anvendelse
Raizer er en batteridreven mobil løftestol, der 
hjælper en liggende person op til næsten 
stående stilling på få minutter. 

Raizer kan enten betjenes på selve stolen 
eller ved hjælp af den medfølgende 
fjernbetjening. 

Raizer består af 7 dele, som samles under 
borgeren, og efterfølgende kan borgeren let 
hjælpes til en siddende stilling. 

Raizer er et hjælpemiddel, der kan betjenes 
af én hjælper, og kræver en begrænset fysisk 
indsats fra hjælper ud over en støttende hånd 
under hovedet.

Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (forflytning)

Brug af Raizer
Eleverne lærer i denne aktivitet at betjene 
hjælpemidlet Raizer, som kan hjælpe 
borgere, der er faldet op fra gulvet. 

I workshoppen kan eleverne arbejder 
kollaborativt og med elementer fra 
velfærdsteknologiske dannelse. Aktiviteten 
kan kombineres med teknologien SIMPad 
PLUS. (Se side 16)
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Borgerrettede velfærdsteknologier 
(træning og rehabilitering)

DigiRehab
Anvendelse
DigiRehab er en velfærdsteknologisk løsning 
til fysisk træning og rehabilitering af ældre 
borgere i hjemmeplejen. 

Ved hjælp af DigiRehab kan SOSU-personalet 
screene borgerne i forhold til deres fysiske 
formåen og behov for pleje. Ud fra denne 
screening genereres et personligt målrettet 
træningsprogram, der kan øge hver enkelt 
borgers styrke og selvhjulpenhed optimalt. 

Øvelserne i programmet kan udføres af den 
ældre i eget hjem. Det SOSU-personale, 
der normalt kommer i hjemmet, kan se 
alle øvelserne på video og fungere som 
igangsætter og træningsvejleder. 

Indsatsens effekt monitoreres ved hjælp 
af automatisk dataopsamling og kunstig 
intelligens. 

Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
velfærdsteknologier (træning og rehabilitering)

Eleverne stifter bekendtskab med DigiRehab 
- en velfærdsteknologi, der allerede benyttes 
med stor effekt i mange danske kommuner. 

 » Eleverne får adgang til DigiRehabs    
 screeningsmodul og ser, hvordan    
 borgernes fysiske formåen kan vurderes   
 hurtigt og sikkert. 
 » Eleverne får lov at skabe målrettede   

 træningsprogrammer og afprøve dem i   
 praksis. 

 » Med et kig ind i DigiRehabs     
 analysefunktion får eleverne en forståelse  
 for, hvordan big data og kunstig intelligens  
 kan skabe uvurderlig viden om indsatsen. 
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Borgerrettede velfærdsteknologier 
(funktionsnedsættelse i overekstremiteterne)

IEAT spiserobot
Anvendelse
iEAT Spiserobot kan hjælpe en borger med 
at spise selv og være i fuld kontrol over eget 
måltid. Spiserobotten er udviklet til personer 
med begrænset eller ingen funktionalitet 
i arm, hånd og fingre og til personer med 
koordinationsproblemer, kraftig tremor, 
spasmer m.v. 

Den elektriske iEAT Spiserobot har to mulige 
indstillinger: Semi- eller fuldautomatisk 
styring. 

Semiautomatisk styring: Brugeren kan vælge 
mellem flere forskellige måder at kontrollere 
spiserobotten på, f.eks. vha. smartphone, 0/1-
knap, joystick m.v. 

Fuldautomatisk styring: Ved denne indstilling 
kræves der ingen aktivitet fra brugeren, 
maden kommer automatisk op til munden.

iEAT Spiserobot er udført i høj kvalitet og 
udmærker sig ved sit rene og flotte design i 
hvid/sort/stål, som har til hensigt at mindske 
stigmatisering. iEAT Spiserobot kan give 
borgeren øget værdighed og livskvalitet ved 
f.eks. ikke at skulle mades.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/
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Manuxa
Anvendelse
Den stærke hånd: Manuxa består af tre dele; 
en ortose, en motorenhed og en griber til 
højre hånd. De tre dele samles let og giver 
borgere med nedsat kraft i fingre eller over 
håndleddet øget ekstern styrke, hvad enten 
det handler om et grov- eller et finmotorisk 
greb.

Både ortose og griber fås i forskellige 
størrelser afhængig af borgerens behov.

Manuxa har en grebsstyrke op til 70 kg. 

Manuxa kan eksempelvis bruges, når borgere 
med nedsat kraft skal skære brød, åbne 
emballage, støvsuge eller udføre andre 
dagligdagsaktiviteter.

Power Assist Glove
Anvendelse
Denne handske er udviklet specielt til perso-
ner, som har stærkt nedsat håndfunktionalitet 
og meget svage kræfter i hænderne. 

Handsken er behagelig og let at tage på 
grundet den særlige åbning ved håndryggen.

Det kræver kun et let tryk mod f.eks. en 
bordflade for at aktivere gribefunktionen, og 
brugeren kan derefter holde på et glas, en 
kop eller flaske, eller mindre genstande så-
som bestik eller skriveredskaber. Når gribe-
funktionen skal deaktiveres, trykkes hånden 
let mod bordet, hvorefter hånden langsomt 
åbner sig igen.

Hvis man spiser, kan ledningen kobles af, 
handsken kan da bruges i ca. 30 minutter 
uden at tabe grebet om bestikket.

En gaspatron som bruges til handsken, kan 
aktivere grebsfunktionen ca. 100 gange.
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ELISSpoon 
Anvendelse
ELISpoon er en ske med nivelleringsfunktion.
Den har et bredt håndtag, som giver børn og 
voksne et godt greb. Skeen kan evt. fæstnes 
på hånden med særligt udstyr. 

Skeen fungerer mekanisk med kontravægte, 
der sørger for, at maden ikke falder af skeen, 
når håndtaget vinkles. 

Skeen kan være velegnet til borgere med let 
tremor eller borgere med rygmarvsskader.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

iFLOAT armstøtte
Anvendelse
Den mekaniske armstøtte er designet til 
folk med nedsat muskelfunktion - uanset 
årsagen.

iFLOAT kan også bistå personer, som har 
ensidigt statisk arbejde eller som har et 
ensartet bevægemønster i arme og skuldre 
som et dagligt arbejdsvilkår og som ønsker at 
skåne muskler og led mod nedslidning. 

iFLOAT gør armen lettere, da den bærer 
armens vægt under aktiviteten. 

iFLOAT giver en fri vandret og lodret 
bevægelse uden stor anstrengelse og 
faciliterer armens naturlige bevægemønster. 
Kan fastgøres til de fleste borde med 
skruestikket. iFLOAT er nem at bringe med 
sig, hvis man ønsker at bruge den andre 
steder. iFLOAT vejer 2,2 kg.

Videnscenteret råder både over en 
elektronisk såvel som en mekanisk armstøtte.
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Man vil som elev eller underviser 
kunne afprøve teknologierne målrettet 
funktionsnedsættelse i overekstremiteterne 
i en aktivitet omhandlende daglige gøremål, 
personlig pleje, mad og måltider.

Eleverne kan efterfølgende arbejde med 
sociale og kulturelle perspektiver på 
teknologierne, for eksempel i forhold til at se 
målgruppen for dette produkt, samt hvilke 
styrker og svagheder produktet har. Eleverne 
kan også her reflektere og gå i dialog om 
etiske dilemmaer. 

I et innovativt perspektiv kan man forholde 
sig til en videreudvikling eller nyudvikling af 
teknologierne, som kan løse flere eller andre 
funktionsnedsættelser omkring udfordringer 
i hverdagen. 

Eksempler på aktiviteter - 
Borgerrettede velfærdsteknologier 

(funktionsnedsættelse i overekstremiteterne)

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Simulation

Nursing Anne Simulator
Anvendelse
Nursing Anne Simulator er designet og 
bygget til undervisning i sygepleje, så elever 
kan udvikle deres kliniske færdigheder og 
styrke klinisk viden og oplevelser i realistiske 
scenarier. Nursing Anne Simulator er knyttet 
til simulationstræning og giver eleven 
fornemmelse af en realistisk håndtering af 
patienten.

Nursing Anne Simulator har artikulerede 
albuer, positionsregulering af hoved og 
bøjelig talje, så hun kan sidde op ved egen 
hjælp. Der kan måles respirationssekvens, 
puls og blodtryk. Hun kan hoste og have 
forskellige respirationslyde. Er også velegnet 
til at give injektioner. 
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SIMPad PLUS
Anvendelse
Med den intuitive touchscreen, mobile 
design, betjeningsvenlige scenarier og 
integreret datalog, vil SimPad PLUS hjælpe 
med at opnå læringsmål på en nem og enkel 
måde.

SIMPad PLUS kan hjælpe eleven eller 
underviseren med at standardisere 
træningen af færdigheder i 
patienthåndtering, og hjælpe med at 
træne ved brug af klinisk nøjagtige 
færdighedstrænere.

 »

Little Anne QCPR
Anvendelse
Her kan eleverne træne eller opøve deres 
hjerte-lungeredningsfærdigheder på en 
mannequin og få feedback på dette. 

Eleverne eller underviserne vil få objektiv 
feedback på udførelsen af QCPR, og Little 
Anne QCPR gør det muligt at inddrage et 
konkurrenceelement i undervisningen, hvis 
dette ønskes. 

Underviseren vil kunne følge op til seks Little 
Anne dukker samtidigt på en håndholdt 
enhed.

Fra www.laerdal.com

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Fra www.laerdal.com
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Nursing Anne Simulator
Lær at betjene og del erfaringer med 
brugen af Nursing Anne
Denne workshop henvender sig til 
undervisere, som nu eller fremadrettet 
gør brug af Nursing Anne Simulator i 
undervisningen. Der vil her være mulighed 
for at arbejde med Nursing Anne og 
indstille Anne til et simulations setup. 
Der vil i workshoppene blive videndelt i 
forhold til erfaringer med brug af Nursing 
Anne i undervisningen på forskellige 
uddannelsesniveauer.

Har man, som underviser, behov for en 
større introduktion til Nursing Anne, afvikler 
VFV kurser i brugen af Nursing Anne i 
undervisningen.

Simulationsscenarier med Nursing Anne
Eleverne kan afprøve forskellige 
simulationsscenarier udviklet til elever på 
GF2, SSH, SSA og EUXvelfærd. Scenarierne 
kan afvikles af koordinatorer fra VFV eller 
man får stillet Nursing Anne til rådighed 
en dag. Dette forudsætter at underviseren 
er oplært i anvendelsen af Nursing Anne 
Simulator. 

SIMPad Plus
Workshop (Alle niveauer) - Håndhygiejne
I denne workshop arbejdes der med 
færdighedstræning i forhold til procedure 
omkring håndhygiejne. 

Workshop (SSH/SSA) - Brug af Raizer
Eleverne vil i denne workshop lære at 
betjene hjælpemidlet Raizer, som kan 
hjælpe borgere, der er faldet op fra 
gulvet. I workshoppen vil eleverne arbejde 
kollaborativt og med mulighed for optagelse 
af deres færdighedstræning og efterfølgende 
selvevaluering i gruppen.

Workshop (SSA) - Blodtryksmåling
Eleverne vil i denne workshop arbejde med 
færdighedstræning og kollaboration i forhold 
til blodtryksmåling. Workshoppen kan 
afvikles med figuranter eller mannequin.

Derudover arbejder eleverne med kompetent 
kommunikation, og gruppen bestående 
af tre elever laver selvevaluering efter 
færdighedstræningen.

Workshop (SSA) - Optræk til hætteglas
Eleverne vil i denne workshop arbejde med 
færdighedstræning og kollaboration i forhold 
til optræk til hætteglas.

Derudover arbejder eleverne med kompetent 
kommunikation og gruppen bestående 
af tre elever laver selvevaluering efter 
færdighedstræningen.

Eksempler på  aktiviteter - Simulation

www.videnscenterportalen.dk/vfv/
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Simulation i et borgerperspektiv

Bariatri dragt 
Anvendelse
Bariatridragten er en dragt, hvor man som 
elev kan få oplevelsen af at være svært 
overvægtig og de begrænsninger, som dette 
kan medføre i dagligdagsaktiviteter.

Dragten består af en vest med vægt og et 
bælte omkring livet med påsat vægt. Ud 
over dette tages en dragt med indbygget 
vattering, som giver eleven oplevelsen af at 
være svært overvægtig.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Workshop (SSA) - Medicindosering
Eleverne vil i denne workshop arbejde med 
færdighedstræning og kollaboration i forhold 
til medicindosering.

Derudover arbejder eleverne gruppen 
bestående af tre elever med selvevaluering 
efter færdighedstræningen.

Little Anne QCPR
I denne workshop kan eleverne træne deres 
færdigheder i hjerte-lungeredning. Dette 
kan foregå individuelt eller i små grupper, 
hvor gruppen efterfølgende arbejder med 
selvevaluering af processen og produktet.

Geriatri dragt 
Anvendelse
Geriatri dragten er en bærbar 
aldersimuleringsdragt, der gør det muligt 
for eleverne at opleve en række forskellige 
aldersrelaterede fysiske udfordringer, og 
hvilke udfordringer dette kan give ældre 
borgere. 
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KOL dragt
Anvendelse
KOL dragten kan tages på af eleven og er 
et forsøg på at give eleven et indblik i et 
liv med KOL, og hvilke begrænsninger en 
kronisk sygdom som KOL kan give borgeren i 
hverdagslivet.

Eksempler på aktiviteter - 
Simulation i et borgerperspektiv

Aktiviteten omkring brugen af de tre 
simulationsdragter kan handle om at lade 
eleven få en oplevelse i et borger- eller 
patientperspektiv i forhold til det at leve et liv 
med forskellige former for begrænsninger. 
Eleven vil kunne afprøve almindelig daglig 
livsførelsesaktiviteter i forhold til det at være 
svært overvægtig, have alderskomplikationer 
eller komplikationer i forbindelse med KOL.

Man kan efterfølgende arbejde med 
refleksioner i forhold til det oplevede og lade 
eleverne perspektivere det i forhold til den 
professionelle rolle i SOSU-faget.

Begreber som kompetent kommunikation og 
etik kan også sættes i spil.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

www.scandidact.dk
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Innovativ læring

Green Screen
Anvendelse
 » Grønt lærred med stativ
 » iPad med følgende Apps: Green Screen,   

 Green Screen animation, iMovie, ifiles,   
 pixabay og unsplash.
 » iPad stativ

Green Screen er en udtryksform, der kan 
anvendes til at skabe autentiske scenarier 
med stillbillede eller film. 

Et billede kan bygges op af flere omgange, 
hvilket hjælper os til at blive mere præcise og 
udtryksfulde. Der kan produceres oplæg eller 
flipped learning videoer. Der kan udvikles 
scenarier samt debriefing af disse.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Virtual Reality oplevelse uden 
interaktion, Oculus Go
Der findes andre løsninger (fx smartphone I 
brille), men vi anbefaler Oculus Go. 

Anvendelse
Oculus Go er en brille der via WiFi kan gå på 
nettet og streame VR-oplevelser. Her får man 
en oplevelse af at være tilstede i et scenarie. 
Man kan typisk kigge 180 grader rundt med 
en følelse af at være tilstede som iagttager. 
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Virtuel Reality med interaktion, 
Oculus Rift  
(Vi anbefaler Oculus, men vores VR-lejlighed 
kan også tilgås fra andre systemer.) 

Virtual Reality, forkortet VR, består af en 
gamer computer, skærm, et sæt briller, 
kontrollere, sensorer og software. 

Software: 
 » Der kan hentes forskellige faglige    

 programmer via fx Steam. 
 » Viva – Virtuel velfærdsteknologi i    

 anvendelse. Gratis (Udviklet af VFV)

Anvendelse 
VR kan bruges til at træne praksisnær 
simulation. Der kan “trænes” med VR med 
brug af simulation som pædagogisk metode 
(briefing, scenarie, debreifing).

Brugen af VR handler om at kunne 
give eleverne muligheden for at bruge 
flere læringsstile ind i den eksisterende 
undervisning, og derved kunne øge deres 
læringspotentiale.

Virtual Reality, 360 graders kamera  
Kamera 360 fly, forskellige holdere, mikrofon 
og iPad.

Anvendelse
360 graders kamera bruges til selv at optage 
scenarier. Eleverne bliver her producerende 
og øver perspektiver i relationer samt film-
produktioner. Hvordan ser verden ud når man 
fx er i en kørerstol, et barneperspektiv, borger 
i forskellige situationer? m.v. 
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Green Screen
Underviserworkshop
How to do? Intro til Green Screen og 
inspiration til anvendelsesmuligheder, 
herunder produktion af film og brugen af 
Green Screen i forbindelse med simulation. 

Elevworkshop
Praksisnære scenarier, producere 
kampagnefilm eller stilbilleder alt efter 
behov, forløb og uddannelse.

Green Screen understøtter en læringstilgang, 
der arbejder med at give eleverne 
kompetencer til at begå sig i det 21st Century 
Skills. Der arbejdes eksperimenterende, 
elevaktiverende og med eleven som 
producent. Eleverne dokumenterer deres 
arbejde i Green Screen i form af billeder, film 
eller flipped learning videoer til hinanden. I 
processen træner eleverne kompetencerne 
kompetent kommunikation, kollaboration, 
videnskonstruktion, innovation og 
problemløsning samt IT og læring.

Virtuel Reality. Oculus Go og Rift
I Videnscenter for Velfærdsteknologi 
Vestdanmark har vi i samarbejde med 
professionelle softwareudviklere lavet en 
virtuel lejlighed med foreløbig 15 forskellige 
velfærdsteknologier. Nogle af dem kan man 
se og høre et speak om, andre kan man 
også se hvordan anvendes og endelig er der 
nogle, man kan træne brugen af. 

Endelig har vi en version af lejligheden 
hvor du nu skal forestille dig at du er Ella 
på 85 år med Alzheimers demens. Mange 
borgere med Alzheimers demens har 
synsforstyrrelser, og det er denne del, vi her 

har prøvet at illustrere, ved at den som har 
brillerne på nu gennemgår et scenarie med 
disse synsforstyrrelser. 

Vi har lavet et scenarie, hvor man oplever 
verden fra en 3-årigs perspektiv, her opleves 
skæld ud og konflikt mellem voksne. 

Ud over vores lejlighed findes der andre 
programmer, som kan øge fagligheden og 
give gode perspektiver i forståelsen af fx 
kroppen og psyken. 

Underviserworkshop
 » How to do? Bud på indkøb, opsætning og   

 implementering.
 » Workshop om pædagogiske tilgange til   

 forskellige programmer til anvendelsen   
 i undervisningen. Hvad findes der af fagligt  
 relevant software? Eksempelvis workshops  
 om anatomi/fysiologi, genoptræning,   
 psykiatri, fobier og velfærdsteknologi.
 » VR-workshop med introduktion til brug af   

 VR-lejlighed (VIVA). 

360 graders kamera

Underviserworkshop
Optagelse af VR-film med 360 graders 
kamera. How to do?
Underviseren lærer at facilitere og være 
sparringspartner i en eksperimenterende 
læringstilgang med eleven som producent.

Eksempler på aktiviteter - Innovativ læring

www.videnscenterportalen.dk/vfv/
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Elevworkshop
Elever kan udvikle og lave egne VR scenarier.

Ved at optage film i 360 grader kan eleverne 
træne forskellige perspektiver på samme 
dilemma. Eleverne får her nye muligheder 
for at arbejde med empatibegrebet. I 
VR-produktionen kan der arbejdes med 
dilemmaer eller lignende, hvor det kræver 
forståelse for andres situation. Det kan være 
borgeren, pårørende og medarbejderens 
oplevelse af situationen.

Filmene kan evt. deles på platformen 
Studietube (kræver abonnement) eller 
skolens egne fortrukne platform.

I produktion af VR-film arbejdes der 
eksperimenterende, elevaktiverende og 
med eleven som producent. I processen 
træner eleverne kompetencerne 
kompetent kommunikation, kollaboration, 
videnskonstruktion, innovation og 
problemløsning samt IT og læring.

www.videnscenterportalen.dk/vfv/

Innovativ læring - MakerSpace

MakerSpace er et værkstedsrum, hvor man kan udfolde sig på en særlig kreativ måde, 
der gør at eleverne får indsigt i teknologier, arbejder innovativt og får indsigt i egne 
læreprocesser. Paletten af MakerSpaces teknologier er meget stor. Her lister vi fem konkrete 
eksempler op. Kontakt videnscenterkoordinatoren (Se katalogets bagside) for information og 
sparring om andre teknologier.
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Makedo Tool 
Anvendelse
Med et Toolset fra Makedo behøver du kun 
tilsætte pap, og så kan du ellers gå i gang 
med at bygge.
 
Med Makedo kan enhver komme i gang med 
at bygge alt fra fort og labyrinter til rumskibe 
og drager. Du tilsætter bare pap og en god 
portion fantasi. Det er ren innovation på den 
mest taktile og analoge måde.

Alle delene i sættet er genanvendelige, og 
ingen af dem har skarpe kanter, så der er 
ingen risiko for at komme til skade.   

Little Bits
Anvendelse
littleBits er en serie af designede elektroniske 
komponenter, der er monteret på små print-
plader (kredsløb). 

Sofistikeret elektronik er sammensat til simp-
le og intuitive moduler, som betyder, at ele-
verne bare skal sætte de magnetiske modu-
ler sammen for at bygge helt nye prototyper 
med avanceret elektronik. 

Ved at sammensætte modulerne på forskelli-
ge måder kan eleverne hurtigt og nemt byg-
ge en masse forskellige interaktive designs, 
og de indbyggede magneter betyder, at de 
ikke risikerer at kortslutte kredsløbene.

Hvert modul er et elektronisk kredsløb, og 
modulerne kommer i fire forskellige farver:
 » Blå = Power
 » Pink = Input
 » Grøn = Output
 » Orange = Kabel (Connectors)
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3D printer - Ultimaker 2 Go
Anvendelse
Ultimaker2 Go printer i samme kvalitet som 
Ultimaker2 og Ultimaker2 Extended. Måske 
endda lidt bedre, da der er mindre vibrationer 
i en mindre printer. Perfekt til at stå i 
klasseværelset eller til at tage med på farten.

Specifikationer
 » Ydre dimensioner: 258 x 250 x 287,5 mm   

 (L, B, H)
 » Printvolumen: 120 x 120 x 115 mm (L, B, H)
 » Printtykkelse: 20 μm (0,02 mm) til 0,25 mm
 » Tilslutning: SD-kort, USB-kabel
 » Build plate: Glas
 » Filament: PLA-2,85 mm
 » Styresystemer: Windows/Mac/Linux

Easi-Scope Wifi   
Anvendelse
Easi-Scope WiFi er et digitalt mikroskop 
fra TTS, der forstørrer 43 gange. Fungerer 
trådløst til både Windows PC, MacBook, 
iPad og Android. Du kan bruger mikroskopet 
sammen med en iPad eller Windows tablet.

Det trådløse signal rækker ca. 10 meter 
og er genopladeligt. Et digitalt mikroskop 
i hænderne på eleverne gør dem naturligt 
nysgerrige på alt omkring dem, og deres 
begejstring over at se helt almindelige ting 
gennem et digitalt mikroskop er tydelig. Et 
fantastisk digitalt medie, der fungerer rigtig 
godt indendørs, på legepladsen eller på en 
tur i skoven.

Easi-Scope WiFi er kompatibelt med: 
 » Windows XP eller nyere
 » Mac OS 10.4.8 eller nyere
 » Android 2.2 eller nyere
 » iOS 5 eller nyere
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Beebot og Bluebot
Anvendelse
Beebot og Bluebot er simple robotter, hvor 
elever i en legende og innovativ tilgang, kan 
arbejde med step-by-step programmering, 
logik og sekvenser. Bluebotten har bluetooth, 
og kan derfor styres og programmeres 
vha. en tablet. Eleverne kan angive en 
algoritme på tabletten via en app, og sende 
den trådløst til Bluebot, som vil udføre 
handlingen. Det giver eleverne en oplevelse 
af sammenhængen mellem årsag og virkning 
gennem programmering og kodning.

Robotterne kan anvendes som 
læringsteknologi på alle social- og 
sundhedsfaglige uddannelser, og på 
alle niveauer. Eleverne vil i arbejdet 
med robotterne få udvidet deres 
viden og færdigheder, og igennem 
faciliterende læreprocesser, opnå større 
teknologiforståelse.

En teknologiforståelse der kan sættes i 
spil både i forhold til at forstå, hvordan fx 
en velfærdsteknologi som blodprøverobot 
kommer fra A til B, men også hvordan man 
kan bruge robotterne sammen med børn.
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LabDisc   
Anvendelse
GlobiSence (labdisc) er en trådløs datalogger 
der blandt andet kan måle og indsamle data 
på fx temperaturmålinger, lufttryk, luftfugtig-
hed, ph, lyd, fart og UV. 
 
Data kan aflæses direkte på labdiscen, men 
den kan også kobles på appen Globilab.
Labdisc kan bruges af undervisere og elever 
i faget kemi på EUX, i grundfaget Naturfag, 
men også i de uddannelsesspecifikke fag på 
alle niveauer på Social- og sundhedsuddan-
nelserne. 
 
Elever på den pædagogiske assistentuddan-
nelse vil kunne anvende den sammen med 
børn i SFO’er og i skolen, når der skal eksperi-
menteres og leges med naturfaglige emner.

The Empathy Toy
Anvendelse
The Empathy Toy er et analogt relationsspil, 
som udvikler empati, kreativitet, den kommu-
nikative kompetence og teamwork. Fremmer 
elevernes evne til at samarbejde. 3D ”pusle-
spillet” samles med bind for øjnene.
Der er fokus på alle sanserne, med undta-
gelse af den visuelle. Den auditive og taktile 
sans bliver særligt styrket.

Kompetencer indenfor kommunikation, sam-
arbejde og det at få + give feedback, er af-
sættet for spillet.
Eleverne træner også selvindsigt og selveva-
luering.

En elev er guide, en elev er bygger og en, 
eller flere elever, er observatører. Observatø-
rerne skal give feedback på relationsproces-
sen/byggeprocessen når opgaven er løst. 
Der sættes rammer for hvordan opgaven skal 
løses fx at bygger kun må sige: ”forstået” og 
”ikke forstået”.
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Bare Conductive
Anvendelse
Bare Conductive er en innovativ og legende 
teknologi, der kombinerer arbejdet med ana-
log og digitale komponenter. Understøtter 
elevernes problemløsende og producerende 
tilgange til læring og teknologier.

Bare Conductive Touch Board anvendes til at 
afspille lydfiler, som afspilles ved berøring. 
Ved hjælp af strømledende maling, kan der 
laves fx lydcollager, infotavler mv.

Eleverne indspiller og optager selv lydfiler.
Undervisere har gode erfaringer ved anven-
delse i forbindelse med fagene; somatisk 
sygdomslære, farmakologi, (tablettens vej 
gennem systemet). Og ved mødet med bor-
gerne, hvor eleverne – i grupper, finder bil-
leder af ældre borgere, optager spørgsmål 
som en ældre borger kunne stille. Grupperne 
afprøver hinandens plancher, samt øver kom-
petencen kollaboration. Dette samtidig med 
at teknologiforståelse bliver implementeret i 
opgaven.

Kan anvendes til forskellige former for faglige 
fremlæggelser.
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Eksempler på aktiviteter - 
Innnovativ læring (MakerSpace)

Workshop for undervisere
Undervisning i MakerSpace med et særligt 
fokus på det Sociale og sundhedsfaglige 
områder. 

Vi leger og bygger med simple teknologier. 
Eksempler på workshops:

 » Easy-Scope i en social og sundhedsfaglig   
 kontekst.
 » Vi arbejder med Little Bits     

 og teknologiforståelse ved at designe   
 elektroniske komponenter
 » Med Makedo kan vi eksempelvis bygge   

 huse af pap og i kombination med Little   
 Bits lave prototyper med teknologi sat i en  
 praksisnær kontekst.
 » Vi designer prototyper, der printes i 3D
 » Med Makey Makey kan vi for eksempel   

 omprogrammere spil og spille musik   
 på frugt

I de nævnte workshops vil brugerne få en 
indsigt i grundlæggende teknologier samt 
sparring på, hvordan MakerSpace kan sættes 
i spil i undervisningen. Vi kan kombinere 
aktiviteter med teknologierne. Alt efter den 
enkelte Social- og sundhedsskoles behov, vil 
vi sammensætte en workshop.

MakerSpace understøtter den teknologiske 
dannelse for bedre forståelse af teknologi 
som helhed, og den borgerrettede 
velfærdsteknologi i en praksisnær kontekst. 
Eleverne er producenter, udforsker 
teknologierne, eksperimenterer og prøver 
sig frem. Det fremmer faglig refleksion, 
problemløsning og teknologiforståelse.

Makey Makey
Anvendelse
Makey Makey Classic af JoyLabz er et 
oplevelsessæt , der tricker computeren til at 
tro at næsten alt er et tastatur. Dette giver dig 
mulighed for at tilslutte alle slags sjove ting 
som input. For eksempel, spil Mario med et 
Play-Doh tastatur eller spil klaver med frugt.

Makey Makey kan også fungere som et 
tastatur eller en mus. Der er seks indgange 
på forsiden af brættet, som kan fastgøres til 
via krokodillenæb, lodning til puderne eller 
enhver anden metode, du kan tænke på. Der 
er yderligere 12 indgange på bagsiden, seks 
til tastaturtaster og seks til musebevægelse, 
som du også kan få adgang til.
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Eksempler på aktiviteter med teknologier 
fra De Mobile Udstyrspakker

Pop up workshop på SOSU Nord
Pop up workshop er et kort arrangement 
på 2 – 2,5 time, hvor Videnscenter for 
velfærdsteknologi Vestdanmark stiller op og 
fremviser teknologierne, - hvad kan de? hvad 
kan de anvendes til og hvorfor? 
 
Dette med ønske om at bringe interesse og 
nysgerrighed for velfærdsteknologierne. 

Der reklameres for workshoppen på den 
givende skole, og det er tanken at elever, 
klasser, undervisere og kursister kan kigge 
forbi, når det passer ind for dem. En del 
undervisere har planlagt deres undervisning 
sådan, at en hel klasse møder op og 
interagerer.

De besøgende får masser af hands-on, kan 
stille spørgsmål og reflektere sammen med 
VFVs koordinatorer. Koordinatorerne tager i 
interaktionerne afsæt i kompetencerne i 21st 
Century Skills. 

Det er en stor fordel, at afholde pop up 
arrangementet et sted på lokationen, hvor 
der går mange elever forbi. Fx ved udgangen 
af skolen. 

Af lærings- og undervisningsrelaterede 
teknologier anbefaler vi:
 » Virtual Reality (VR)
 » Green Screen
 » Beam
 » Sanbot

Af borgerrettede teknologier anbefaler vi:
 » Mobilscooter
 » Forskellige spiserobotter
 » Gribehandsker og armstøtte teknologier

Velfærdsteknologidag for GF2 
elever 
Dagen er opbygget af 11 stationer, hvor 
eleverne ved hver station kan afprøve 
forskellige velfærdsteknologier. Dagen er 
berammet til 4,5 time.

Stationerne udfordrer eleverne 
med refleksioner i et borger- eller 
personaleperspektiv såvel som ved etiske og 
værdighedsbetragtninger.

Opgaverne ved hver station kan indeholde 
forskellige pædagogiske metoder, 
som understøtter elevernes forskellige 
læringsstile.

Følgende teknologier anvendes på dagen:
 » IEAT spiserobot
 » VR – oplev organerne indefra
 » Manuxa gribeortose
 » Raizer
 » Bike Around
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TEK-dage på SOSU Fyn
SOSU Fyn har haft besøg af De Mobile 
Udstyrspakker i forbindelse med TEK-dage, 
der er afviklet på SSA uddannelsens 3. 
skoleperiode.

TEK-dagene er to velfærdsteknologiske 
dage, hvor SSA-eleverne på 3. skoleperiode 
træner teknologiforståelse samt 
kompetencer til at tackle udfordringer, 
problemløse og kollaborere. 

Eleverne arbejder i løbet af de to dage 
i grupper i forskellige set ups. Med en 
undersøgende og eksperimenterende 
tilgang med eleven som producent 
sættes borgerrettet velfærdsteknologi 
og læringsteknolog i spil på nye måder. 
Eleverne kommer ”bag om” teknologierne 
ved selv at undersøge og arbejde med, hvem 
teknologierne kunne give værdi for.

Eksempler på set-ups: 
 » Optagelse og produktion af VR-film i   

 borgerens perspektiv, hvor eleverne   
 blandt andet træner forståelse for    
 borgerens situation ved at vejlede    
 borgeren i brugen af en velfærdsteknologi
 » Produktion af film i Green Screen, hvor   

 der arbejdes med faglig argumentation og  
 refleksion i forhold til en     
 selvvalgt teknologi. 
 » Set up med Beam-kommunikationsrobot,   

 hvor der arbejdes med telemedicin,   
 observationer samt faglig dokumentation   
 hos borgeren 

TEK-dagene forløb over to dage fra 8.15-13.35 
hver dag.
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Kontakt os

René M. Larsen
Videnscenterleder
27 53 71 50 
rml@vfvvest.dk

Lone Secher
Koordinator SOSU Nord
31 64 73 28 
lose@vfvvest.dk 

Thomas Eggersen
Koordinator SOSU Fredericia-Vejle-Horsens
21 44 68 62 
teg@vfvvest.dk

Pia Vander
Koordinator SOSU Fyn
61 12 00 04
piva@vfvvest.dk

Pernille Rohde
Koordinator SOSU Fyn
24 84 91 30 

pbr@vfvvest.dk

Vil du vide mere? 

Følg os på Facebook
Følg os på LinkedIn
www.videnscenterportalen.dk/vfv/ 

https://www.facebook.com/VFVVEST/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/company/videnscenter-for-velfaerdsteknologi-vestdanmark/?viewAsMember=true
https://videnscenterportalen.dk/vfv/

	Hvad er De Mobile Udstyrspakker? 
	Hvorfor De Mobile Udstyrspakker? 
	Mobile Udstyrspakker i et pædagogisk perspektiv
	Velfærdsteknologiske dannelse
	21th century skills
	Hvordan får jeg besøg af De Mobile Udstyrspakker?
	Lån af udstyr fra Videnscenter for Velfærdsteknologi
	Borgerrettede velfærdsteknologier (kommunikation)
	Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
	velfærdsteknologier (kommunikation)
	Borgerrettede velfærdsteknologier (mobilitet)
	Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
	velfærdsteknologier (mobilitet)
	Borgerrettede velfærdsteknologier (forflytning)
	Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
	velfærdsteknologier (forflytning)
	Borgerrettede velfærdsteknologier 
	(træning og rehabilitering)
	Eksempler på aktiviteter - Borgerrettede 
	velfærdsteknologier (træning og rehabilitering)
	Borgerrettede velfærdsteknologier 
	(funktionsnedsættelse i overekstremiteterne)
	Eksempler på aktiviteter - 
	Borgerrettede velfærdsteknologier 
	(funktionsnedsættelse i overekstremiteterne)
	Simulation
	Eksempler på  aktiviteter - Simulation
	Simulation i et borgerperspektiv
	Eksempler på aktiviteter - 
	Simulation i et borgerperspektiv
	Innovativ læring
	Eksempler på aktiviteter - Innovativ læring
	Innovativ læring - MakerSpace
	Eksempler på aktiviteter - 
	Innnovativ læring (MakerSpace)
	Eksempler på aktiviteter med teknologier 
	fra De Mobile Udstyrspakker

