
Hensigten med kurset er at medarbejdere i MSO og MSB klædes på til at kunne 
bidrage til en vellykket implementering af velfærdsteknologien med afsæt i den 
rehabiliterende tankegang. 

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til alle medarbejdere i MSO og MSB, herunder også syge-
plejersker, ergo- og fysioterapeuter og pædagoger. For at styrke såvel tværfagligt 
som tværmagistratsligt samarbejde og videndeling tilstræbes en bredt sammensat 
deltagergruppe på holdene. 
 
MÅL
Målet med uddannelsen er, at du efterfølgende: 
•	 kan	bidrage	til	at	bringe	velfærdsteknologien	i	anvendelse	i	det	daglige	arbejde
•	 har	viden	om	og	forståelse	for	relevante	velfærdsteknologiske	muligheder	
•	 kan	indgå	i	dialog	med	borgere	og	pårørende	om	velfærdsteknologiske	hjælpe-

midler samt videregive observationer til relevante samarbejdspartnere
•	 kan	støtte	borgeren	i	at	være	selvhjulpen	ved	at	vejlede	borgeren	i	brugen	af	

relevante velfærdsteknologiske løsninger med afsæt i borgerens værdier og 
hverdagsliv

•	 har	forståelse	for	etiske	og	arbejdsmæssige	aspekter	ved	velfærdsteknologi	og	
kan forholde sig professionelt hertil

•	 kan	bidrage	til,	at	arbejdet	udføres	under	hensyntagen	til	retningslinjer,	kvalitets-
krav og standarder for inddragelse af velfærdsteknologi.

IndHOLd
•	 Definitioner,	forståelser,	strategier	og	politikker	
 o Hvad er velfærdsteknologi og hvorfor velfærdsteknologi
  o Strategier og visioner i Aarhus Kommune
•	 Velfærdsteknologi	og	borgeren	i	et	rehabiliteringsperspektiv
 o Borgerens værdier og hverdagsliv
	 o	Velfærdsteknologi	og	selvhjulpenhed	
•	 Etiske	aspekter	ved	velfærdsteknologi
•	 Velfærdsteknologi,	medarbejderen	og	organisationen
 o Barrierer og muligheder ved velfærdsteknologi
 o Forandringsteori
•	 Velfærdsteknologi	og	innovation
	 o	Velfærdsteknologiske	muligheder	i	fremtiden
 o Medskabelse og borgerdreven innovation
	 o	Velfærdsteknologiske	løsningsmuligheder,	udvikling	af	prototyper
•	 Handlingsplan	og	implementering
der udleveres og arbejdes med IPAd for forløbet.

Velfærdsteknologi
- kursus for medarbejdere i mso og msb

   
        
 

MÅLnr: 47260

sosuaarhus.dk

Olof Palmes Allé 35
8200 Århus n

Tlf. 8741 2626
sosu@adm.sosuaarhus.dk

IntEllIgEntE	gulVE,	smartHomE,	aPPs	tIl	smartPHonE	EllEr	tablEts,	samtalEr	VIa	IntErnEt,	
sPIsErobottEr,	VIrtuEl	trænIng	-	DEr	kommEr	HElE	tIDEn	nyE	VElfærDstEknologIskE	mulIgHEDEr.	
mEDarbEjDErnEs	VIDEn	og	komPEtEncEr	samt	samarbEjDE	mED	borgErnE	Er	HElt	cEntralE,	når	
VElfærDstEknologIEn	skal	ImPlEmEntErEs	succEsfulDt.	DErfor	Har	aarHus	byråD	afsat	mIDlEr	tIl	
at	gIVE	PErsonalEt	I	mso	og	msb	Et	komPEtEncEløft	På	områDEt	for	VElfærDstEknologI.

TILMELDING
tIlmElDIng	skEr	VIa	PortalEn	EftEruDDannElsE.Dk	
På	oVEnståEnDE	kursusnumre for henholdsVis
mso og msb 
For yderligere oplysninger kontakt: 
mso:	susanne	riiser,	4185	4434	•		msb:	anni	skovby,	2920	8066	•	sosu-aarhus:	lis	fibæk,	22809879	
eller kursusekretær Elisabeth Kobberøe, 87412610 for hjælp til tilmelding.

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

VARIGhED
3 dage

TIDSPUNKT
der startes med 3 pilotforløb i efter-
året 2014. MSO har 14 pladser og 
MSB har 8 pladser pr. hold.

hold 1
Vt-1: 18. - 20. november 2014
MSO-kursusnr.:  e14sa1811mso
MSB-kursusnr.:  e14sa1811msb

hold 2
Vt-2: 25. - 27. november 2014
MSO-kursusnr.:  e14sa2511mso
MSB-kursusnr.:  e14sa2511msb

hold 3
Vt-3: 2. - 4. december 2014
MSO-kursusnr.:  e14sa0212mso
MSB-kursusnr.:  e14sa0212msb

STED
olof Palmes allé 35, 8200 aarhus n

PRIS
Kurset er gratis for alle. deltager-
betaling dækkes af Sundheds- og 
velfærdsinnovationspuljen. 

Der	ydes	VEu-godtgørelse	for	
medarbejdere til og med erhvervs-
uddannelsesniveau. 


