Teknikere og varme hænder styrker viden og uddannelser
Social- og sundhedsområdet er under forvandling i disse år. Nye udfordringer kræver nye
tilgange og løsningsmodeller. Hvis fremtidens plejehjem kommer til bestå af højteknologiske
stuer, hvor plejepersonalet løser opgaver understøttet af robotter og informationsteknologi, så
kræver det udvikling og uddannelse.
Derfor har SOSU Nord og Tech College Aalborg indgået en strategisk partnerskabsaftale, der
skal styrke udviklingen af relevante velfærdsuddannelser til arbejdsmarkedet i Nordjylland.
På SOSU Nord er der nu indrettet et fremtidsværksted – Futurelab, hvor sosu-elever kan få
erfaring i at arbejde med de nyeste teknologier indenfor plejesektoren eller bruge kendte
teknologier i nye sammenhænge. Værkstedet tjener også som laboratorium for leverandører,
der her får afprøvet deres produkter under realistiske forhold med mulighed for at observere
brugernes adfærd.
”Med udbredelsen af velfærdsteknologier opstår der nye kompetencebehov for de
erhvervsuddannede inden for det sociale område,” fortæller vicedirektør Anja Jørgensen, SOSU
Nord. ”Vi ved, at fremtidsscenariet er, at det SOSU-uddannede personale vil komme i fokus i
forhold til den velfærdsteknologiske udvikling, hvor der dels er brug for, at de kan anvende
teknologien og dels for, at de bliver inddraget i udviklingen af teknologien.”
”Vi kan se, at vi her er nogle områder, hvor vi i fællesskab kan styrke uddannelserne og
udbygge vor viden og hvor det er oplagt at udnytte mulige synergieffekter,” fortæller direktør
Michael Johansson, Tech College Aalborg. ”I første omgang er drivkraften ikke de økonomiske
incitamenter, men først og fremmest en fælles nysgerrighed og interesse.”
”Med den teknologiske udvikling på det social- og sundhedsfaglige områder bliver der behov
for at justere uddannelser og måske også skabe nye specialeområder,” mener Michael
Johansson. ”For sosu-gruppen vil få brug for en del teknologisk viden og der bliver behov for at
uddanne teknikere til at servicere og vedligeholde udstyret på plejehjem o.lign.”
Samarbejdet kommer også til at omfatte arrangementer og events, der kan styrke udviklingen
af velfærdsteknologi i Nordjylland og udvikling teknologiske løsninger og metoder på
velfærdsområdet.
Som synlige spor af den foreløbigt to-årige aftale vil elever på SOSU
Aalborg kommer til at arbejde sammen i udviklingsprojekter hvor de
nye og innovative løsninger på nuværende og kommende problemer.
nye efteruddannelsesaktiviteter og der arbejdes hen imod etablering
et mix af elementer fra uddannelserne på de to skoler.
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Med det nye tiltag vil Nordjylland kunne etablere sig som en spydspids indenfor udvikling af
velfærdsteknologi og –uddannelser.
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