
 
 

SOSU H, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby, Teatersalen 
 

MasterClass ”Virtuel Reality som effektfuldt redskab i sundhedssektoren” 
I samarbejde med stifter og ejer af AATE VR /Ege Jespersen og forsker Vibe Aarkrog 

 
12.00 – 12.20  Ankomst og sandwich 
 
12.20 – 12.25  Velkommen v/Maj Britt Weidinger 
 
12.25 – 12.35  Kort introduktion til SundSim v/ Ege Jespersen 

AATE VR har udviklet SundSim-platformen, der har fokus på 
simulationstræning og opkvalificering af sundhedspersonale, studerende og 
SOSU-elever. 
 

12.35 – 13.05  Behovet for refleksion i VR for at skabe øget transfer v/ Vibe Aarkrog 
Vibe Aarkrog vil præsentere, hvordan man kan arbejde med refleksion ud fra 
et teoretisk og praktisk perspektiv, når der anvendes VR. Hun mener at der 
skal arbejdes med både det organisatoriske- og produktmæssige indhold for at 
skabe forudsætninger for refleksion.  

 

13.05 – 13.25 De 5 hemmeligheder om, hvordan du skaber en god og brugervenlig 
læringsoplevelse til sundhedsfagligt personale med SundSim VR, DEL 2 v/ 
Ege Jespersen, CEO/Digital Designer, AATE VR  

Oplægget kommer til at være en opdatering og en forlængelse af det 
forgående oplæg med samme titel, som blev afholdt d. 3. december 2020. Ege 
vil præsentere nye erfaringer fra implementeringen af SundSim VR, og komme 
med gode råd omkring anvendelsen af Virtual Reality-simulationstræning. 

 
13.25 – 13.40  Pause med kaffe og kage 
 

13.40 – 14.00 SundSIM VR som et integreret læringsmiljø i faget Somatisk sygepleje på 
SOSU Østjylland v/ Kian Hald, sygeplejerske og projektkonsulent, SOSU 
Østjylland og Rikke Krogsgaard, ergoterapeut og underviser SOSU Østjylland 

Didaktiske overvejelser og erfaringer med anvendelsen af VR som et 
læringsredskab, tilrettelagt i en simulation-forståelsesramme (briefing, 
scenarie og debriefing) med henblik på at fremme elevernes refleksion. Fokus 
på koblingen mellem læringssituation og anvendelsessituation i 
undervisningen, med det sigte at øge praksisnærhed og transfer hos eleverne. 
 

14.00 – 15.30   Kreativ workshop ”design dit eget læringsmiljø i VR” v/ Ege Jespersen 
Vi går i dybden med udvikling af en VR-træningsplatform; fra 
idéudvikling, dialog og visualisering til konkret design og produktion af 
et VR læringsmiljø med de nyeste VR-briller.   
 

 
15.30 – 15.40  Afslutning og tak for i dag v/Maj Britt Weidinger 
 
 


