
 
 
 
 

 

 

 

Masterclass bliver til online seminar 
Virtual Reality som effektfuldt læringsredskab i sundhedssektoren 

Kernen i læring - uanset om det er grunduddannelse, efteruddannelse eller sidemandsoplæring - 
er, at sikre og udvikle nutidens og fremtidens arbejdskraft til et meget omskifteligt arbejdsmarked. 
Dette er nødvendigt samtidig med, at mange virksomheder, både offentlige og private, ikke har 
råd til, eller mulighed for, at sende et eller flere hold af medarbejdere afsted på kursus på samme 
tid. Men, hvordan kan vi så som samfund gribe behovet for opkvalificering og 
kompetenceudvikling på den rette tid til det rette sted?  

Noget tyder på, at der kan hentes betydelig hjælp fra Virtual Reality teknologien. Virtual Reality er 
med til at skabe nogle nye og meget effektfulde muligheder i forhold til læring. 

I dette online seminar vil du med udgangspunkt i sundhedsområdet lære, hvordan Virtual Reality 
teknologien kan anvendes som læringsredskab til at styrke arbejdskraften samt understøtte og 
forbedre implementeringsprocesser.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Online seminar 

Torsdag den 3. december 2020, kl. 9.00 – 11.30 

Online 

Tilmelding: videnscenter@sosuh.dk 

Det er gratis at deltage 

mailto:videnscenter@sosuh.dk


 
 
 
 

 

 

 
 

Program den 3. december 2020 kl. 9.00 - 11.30, online 

9.00 – 9.20 Velkommen v/Maj Britt Weidinger 

9.20 – 9.40 

 

Værdibaseret læring i øjenhøjde - sådan kan Virtual Reality skabe en 
vedvarende forbedring og styrke kompetenceudviklingen ved det 
sundhedsfaglige personale 

v/Thomas Jensen, Project Manager, MTIC 

9.40 – 10.00 

De 5 hemmeligheder om, hvordan du skaber en god og brugervenlig 
læringsoplevelse til sundhedsfagligt personale med SundSim VR  

v/Ege Jespersen, CEO/Digital Designer, AATE VR 

10.00 - 10.15 Pause 

10.15 - 10.35 
Fremvisning af læringsplatformen SundSim VR 

v/ Ege Jespersen og Thomas Jensen 

10.35 - 11.00 
Refleksionsøvelse i grupper med fokus på muligheder og begrænsninger  
VR-læringsscenarier   

11.00 - 11.20 

 

Præsentationer af refleksioner og mulighed for spørgsmål 

v/ Ege Jespersen og Thomas Jensen 

11.20 - 11.30 Afslutning og tak for i dag v/Maj Britt Weidinger 
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