
 
 

 

Gå på opdagelse i velfærdsteknologien 

1. Før opgave – lyt til podcast 
 

For bedre at forstå, hvad hjælpemidler og teknologi kan gøre for et 
menneske, så skal du lytte til en af disse podcasts fra podcastserien 
Livet! – podcastserien handler om personlige historier fra 
mennesker, der har udfordringer i livet eller de mennesker, hvis 
arbejde består i, at hjælpe andre i deres hverdag. Vælg den der 
fanger dig mest ud fra titel – medarbejder eller borger.  
De varer ca. 30-40min. Brug links eller scan QR kode. 

 
 
 
 

Refleksion 
 Hvordan tror du, det føles at skulle have hjælp til alting i hverdagen? Fx toiletbesøg, bad, spise? 
 Hvordan kan hjælpemidler og velfærdsteknologi være med til at give borgeren mere ”frihed” og 

”selvstændighed” i hverdagen? 
 Hvordan kan hjælpemidler og velfærdsteknologi være med til at forbedre arbejdsmiljøet? 

 

2. Under opgave – find de mest spændende ting på messen 
Denne opgave kan løses i grupper eller individuelt 
 

 Find 3 teknologier eller ting, som du synes er spændende, seje, innovative eller smarte,  
som enten hjælper medarbejderen, borgeren (patienten), arbejdspladsen eller måske det hele  

 Tag et billede af det, du finder 
 Find svar på følgende spørgsmål – spørg gerne på standen: 

 Hvad hedder den? 
 Hvad kan den gøre? 
 Hvem er den lavet til? 
 Hvordan kan den hjælpe et menneske eller en arbejdsplads? 

 

3. Efter opgave – Hvad har du lært? 
Denne opgave kan løses i grupper eller individuelt. Præsenteres enten i grupper eller enkeltvis (lodtrækning) 
 
Forbered en kort præsentation 

 Se filmen her om velfærdsteknologi, brug linket eller scan QR koden 
 Hvad er velfærdsteknologi?  
 Hvad har gjort mest indtryk på dig på messen? 
 Hvordan kan teknologier hjælpe mennesker med udfordringer i hverdagen? 
 Hvordan kan teknologier hjælpe på en arbejdsplads? 
 Fortæl om en af tingene fra opgave 2. Hvorfor har du valgt den ting? 

Livet! med velfærdsteknologi 
– medarbejderens vinkel, link 

Livet! med hjælpemidler 
- borgerens vinkel, link 

https://youtu.be/Eh5DWiwF79A
https://open.spotify.com/episode/2j9zTruTYi8iLUwhMJSQR9?si=7V8Kk0GpQBmijrlKcOt8mQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/2j9zTruTYi8iLUwhMJSQR9?si=7V8Kk0GpQBmijrlKcOt8mQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/6B034ire6HZCNzIZ86TEdV?si=Ztfz7yptQeGt7ljPm1IGag&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/6B034ire6HZCNzIZ86TEdV?si=Ztfz7yptQeGt7ljPm1IGag&dl_branch=1
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