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SOSU'er bliver eksperter i velfærdsteknologi
De er de første af deres slags i Danmark, når ni nordjyske social- og sundhedsassistenter i denne uge bliver
færdige med deres uddannelse i Velfærdsteknologi i praksis. Efter et år på skolebænken kan de nu kalde sig
eksperter i de mange velfærdsteknologiske løsninger, der i disse år gør deres indtog i blandt andet de
nordjyske plejehjem og ældreboliger.
Uddannelsen, der udbydes i Aalborg af UCN act2learn og SOSU Nord, giver social- og
sundhedsassistenterne indsigt i, hvordan man kan få mest muligt ud af velfærdsteknologien. Med
udgangspunkt i deres egne erfaringer har de fået teorier og metoder til, hvordan man kan understøtte
innovation og udvikling på deres arbejdspladser ved hjælp af velfærdsteknologiske løsninger.
Det er Aalborg Kommune, der er arbejdsgiver for langt hovedparten af de ni social- og sundhedsassistenter,
der har været på uddannelse. For Tina Lindgaard Nielsen, der er ansat på kommunens ældrecenter i
Tylstrup, har uddannelsen givet hende en forståelse for, hvad der skal til for at skabe positive forandringer
ved hjælp af velfærdsteknologi:
- Det handler om at forstå de processer, der sker og kan ske i forandringer, og hvordan vi via brugen af de
rette teorier og planlægningsmetoder fremadrettet kan sikre succesfulde implementeringer af
velfærdsteknologi. Når vi i fremtiden skal sikre kvalitet i plejen, skal vi kunne designe kvalitetsløsninger for
den enkelte bruger, hvor velfærdsteknologi indgår som et godt supplement til de varme hænder både til
gavn for brugerne og medarbejderne.
Tina Lindgaard Nielsen vender efter sommerferien tilbage til sit arbejde på Tylstrup Ældrecenter og her
håber hun på, at hun får mulighed for at bringe sine nye kompetencer i spil til gavn for ældrecentrets
beboere og hendes kolleger. På Tylstrup Ældrecenter har man ligesom på de øvrige plejehjem i Aalborg
Kommune fået flere velfærdsteknologiske løsninger såsom tablets, loftlifte og vasketoiletter. De skal blandt
andet medvirke til at øge beboernes livskvalitet og aflaste medarbejderne via et bedre fysisk arbejdsmiljø.
Uddannelsen i velfærdsteknologi er en akademiuddannelse, dvs. en erhvervsrettet videregående
uddannelse for voksne, der har en uddannelse i forvejen og sammenlagt har to års erhvervserfaring.
Uddannelsen er opdelt i 6 moduler og er etårig, hvis man tager uddannelsen på fuld tid.

Fakta om velfærdsteknologi:




Velfærdsteknologi er brugerorienterede teknologier, der skal medvirke til at gøre livet lettere for såvel
borgere som medarbejdere.
Velfærdsteknologien er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme samt
borgere med handicap i forskellige former og grader.
Velfærdsteknologier kan eksempelvis være tablets med særligt udviklede programmer, sensorgulve,
der kan registrere bevægelser, elektroniske kæledyr, robotstøvsugere, loftlifte og toiletter, der
automatisk vasker og tørrer.
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