
  
 

 

Konference og messe den 14. november 2019, kl. 9.00 - 15.00 

 
 
 

 
 
 

 

Videnscenter for Velfærdsteknologi/Østdanmark afholder konference og messe med 
udgangspunkt i specialeområdet SOSU og PAU 
 
Der er endnu engang lagt op til en spændende dag i selskab med fagligt stærke 
oplægsholdere, der kommer og giver deres bud på udviklingen inden for velfærdsområdet. Vi 
kommer rundt om bæredygtig social udvikling, hvordan velfærdsteknologi øger motivationen 
og livskvaliteten set fra et borgerperspektiv, nedbringelse af tvang i psykiatrien ved brug af 
sansestimulering til den nyeste forskning i brugen af VR som pædagogisk redskab. 
 
 
Konferencen henvender sig til undervisere, institutioner, kommuner, producenter, 
patientforeninger og andre interessenter. Der er mulighed for at komme i dialog med andre 
aktører og blive klogere på de innovative og udviklingsmæssige processer, der er i gang, og 
som kræves for at opretholde en høj standard. 
 
På messen vil der være aktuelle producenter og forhandlere af produkter, der er med til at 
definere fremtidens arbejdsmarked. Der er rig mulighed for at gå i dialog med producenter og 
forhandlere  

Konferencen/messen afholdes 
SOSU H, Lokale 2.22 
Skelbækgade 1 
1717 København V 
 

Pris  
Adgang til både messe og konference er 
gratis. Der begrænset antal pladser, så 
tilmelding er nødvendig – og bindende.  
 
 

Parkering 
Det er svært at parkere i området. SOSU H 
ligger 5 minutters gang fra Dybbølsbro Station,  
tæt på Hovedbanegården, Cityringen og busser  

Tilmelding  
Tilmeld dig til konferencen - send en mail 
med oplysninger om: Navn, firma, stilling 
og e-mail til: videnscenter@sosuh.dk 



 
 
 
 

 

Kl. 9.00 - 9.30 Kaffe/te/croissant/networking 
Messen åbner 

Kl. 9.30 – 9.45 
Velkommen 
v/ Nanna Højlund, Næstformand 
Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
Bestyrelsesformand for SOSU H 

Kl. 9.45 - 10.30 

Hvordan kan indstilling og teknologi 
øge livskvaliteten 
v/Søren Holmgren, Forfatter, 
foredragsholder og 
managementkonsulent 

Kl. 10.30 - 10.40 Pause 

Kl. 10.40 - 11.25 
 
 

Ensomhed, verdens farligste 
folkesygdom 
Flemming Munch, Direktør 
connec 
 
 

Kl. 11.25-11.35 
 
 

Pause 

 

Kl. 11.35 - 12.20 

Erfaringer med brug af VR i 
socialpsykiatrien 
Torben Koue, Tilbudsleder, København 
Kommunes Socialforvaltning 
 

Kl. 12.20 - 13.00 
 

Frokost og kaffe – besøg på messen 
 
 
 

Kl. 13.00 - 13.45 
Den sanseintegrerende tilgang 
v/ Jane Mosholm Vorting, 
Salgskonsulent/ergoterapeut, Protac  
 

Kl. 13.45 - 14.30 

Verdensmålene på SOSU 
uddannelserne 
v/Camilla Weidinger, Underviser og 
Iværksætter, Trust-Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 14.30 

Pitch v/producenterne 
3 pitch a' 10 minutter. Udvælg tre 
producenter herunder som vil give 
deres bud på velfærdsteknologi, 
anvendelse og effekt 
 
 
 
 
 
 

Programdetaljer  
Søren Holmgren, Forfatter, foredragsholder og 
managementkonsulent 
Søren Holmgren er blind, og han vil fortælle om, hvordan 
han bruger velfærdsteknologi i sin hverdag. Søren taler 
om, hvordan han motiverer sig selv i en travl og 
forandringsfuld hverdag, og hvordan indstilling og 
teknologi kan øge livskvaliteten. Det handler om at se 
muligheder i stedet for begrænsninger. Oplægget er 
givende – både fagligt og personligt - og meget 
underholdende 
 
Flemming Munch, Direktør, connec 
Verdens farligste folkesygdom (ensomhed) bekæmpes 
med medmenneskelighed og teknologi i skøn forening. 
Flemming er initiativtager og partner i connec, der 
sammen med en række af verdens mest anerkendte 
forskere, har udviklet den globale løsning ”Online 
Befriender”. Det hele handler om at skabe og 
vedligeholde meningsfulde fællesskaber, og det er lige, 
hvad Online Befriender gør. Flemming fortæller om 
rejsen, faldgruberne og perspektiverne 
 
Torben Koue, Tilbudsleder i København 
Kommunes Socialforvaltning 
Hør om mulighederne for brug af VR i det pædagogisk 
arbejde. Det vil ske i en levende vekselvirkning mellem 
erfaringer og viden. Med afsæt i Albert ”Skip” Rizzos 
viden, en af verdens førende forskere indenfor brug af 
klinisk VR, refereres til: Eksponeringsterapi, 
visualiseringer, medarbejdermotivation og barrierer for 
digitale løsninger 
 
Jane Mosholm Vorting, Salgskonsulent og 
ergoterapeut Protac  
Hvordan kan vi nedbringe tvang inden for psykiatrien ved 
hjælp af en sanseintegrerende tilgang, hvor der er taget 
højde for den enkelte borgers sanseprofil? Oplægget 
giver en forståelse for, hvilke sanseindtryk der hhv. 
stresser og beroliger vores sansesystem. Deltagerne 
bliver klædt på til at observere borgers adfærd og 
derudfra danne hypoteser om, om adfærden skyldes en 
form for selvstimulation 
 
Camilla Weidinger, Underviser og iværksætter, 
Trust-Education  
Hvordan kan verdensborgerskabet få indflydelse på en 
bæredygtig social udvikling indenfor verdensmålene på 
SOSU uddannelserne - og har det en betydning for 
innovative forandringsprocesser for unge studerende 
på erhvervsuddannelserne

 


