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IMPLEMENTERINGSMODEL FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI
-til dig som underviser på SOSU-uddannelserne

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har i 

samarbejde med ledere og undervisere fra 8 SOSU-skoler 

udviklet en model for implementering af velfærdsteknologi 

i undervisningen. 

Modellen gør det let at komme i gang med at tænke 

velfærdsteknologi ind i undervisningen.

Modellen er opdelt i tre niveauer; 1. strategisk niveau, 2. 

strategisk operationelt niveau og 3. operationelt niveau. 

Udviklingsprocessen startede i efteråret 2020.

Strategisk operationelt niveau
Medarbejdere og/eller ledere der er tættere 

på praksis og det operationelle niveau, kan 

have stor indfl ydelse på om en indsats tilpasses 

organisationens hverdagsliv og vilkår.

Operationelt niveau
På det operationelle niveau er fokus rettet 

mod det praktiske, dvs. hvordan gør vi? Hvem 

inddrages? Hvordan tilpasser og justerer vi? Altså 

den praktiske og udførende del af indsatsen. Det 

er ofte en person med proceslederopgaver.

Scan og du er i gang  
Scan overskriften. Ved at scanne overskrifterne i modellen 

kan du se, hvad der ligger bag overskrifterne/begreberne 

og forslag til hvordan de kan anvendes. Det kan du se i 

form af: Skriftlig beskrivelse, animationsfi lm, artikler og 

oplæg. Indholdet i modellen bliver løbende opdateret med 

erfaringer og viden fra SOSU-skolerne.

Gør modellen levende. Vær med til at inspirere andre i 

dit arbejde med implementering af velfærdsteknologi i 

undervisningen. 

Del dine erfaringer og ideer med Videnscenter for   

   Velfærdsteknologi Vestdanmark på: info@vfvvest.dk.

 Læs mere på videncenterportalen www.videnscenterportalen.dk/vfv  

Strategisk niveau
Det strategiske niveau behandles normalt af 

organisationens ledelsesrepræsentanter. Her 

overvejes og rammesættes de mere generelle 

behov, krav, kriterier, planer m.v. Personer på det 

strategiske niveau kan have mindre kendskab 

til organisationens mere lokale tilstand eller 

vilkår. Lederne har brug for medarbejdere og  

mellemledere, der kan bidrage med denne indsigt.


