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Fire nordjyske uddannelsesinstitutioner samler
viden om velfærdsteknologi
SOSU Nord, Tech College Aalborg, UCN og Aalborg Universitet har taget det første skridt i retning af
at etablere et knowhow cluster, der skal koble viden om sundhed, velfærd og teknologi sammen på
nye måder gennem forskning, uddannelse og forretningsudvikling på tværs af uddannelserne.
Direktør Anja Jørgensen fra SOSU Nord glæder sig over at samle så bredt og stærkt et hold af kompetente
folk fra forskellige forsknings- og undervisningsmiljøer i dialogen om fælles indsatsområder:
– Vi tænker bedst sammen. Både kreativt, visionært og innovativt. Det handler om at få bragt udviklingssiden sammen med brugersiden, og det kan vi gøre, fordi uddannelsesinstitutionerne supplerer hinanden.
Initiativet stemmer godt overens med den fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020, som
Regeringen, KL og Danske Regioner præsenterede i september. Heri ønsker de at sætte mere fart på en
omstilling, der allerede er i gang, så kerneydelserne i sundhedsvæsenet, på socialområdet og på
undervisningsområdet i højere grad bliver understøttet digitalt og med et særligt fokusområde inden for
velfærdsteknologi i pleje og omsorg.
De fire nordjyske uddannelser har nu nedfældet deres fælles vision, og tanken med knowhow clusteret er,
at de skal udvikle og formidle viden om sundhed, velfærd og teknologi, der kan løse fremtidens udfordringer
inden for pleje- og sundhedssektoren. Hans-Jørgen Andersen er professor og institutleder på Aalborg
Universitet, og han forventer, at samarbejdet vil resultere i mere sundhed og vækst i regionen:
– Vi ønsker at organisere et regionalt fællesskab, hvor synligheden og mulighederne bliver
større for både forsknings-, uddannelses- og iværksættermiljøer, end hvis vi gør noget hver for sig.
Målet er, at vores forskning og uddannelser skal være til gavn for samfundet ved at forbedre sundheden i
befolkningen og behandling af syge.
Direktør Michael Johansson fra Tech College Aalborg ser også unikke muligheder for både at styrke
uddannelserne hver for sig og samtidig åbne nye fælles uddannelsesveje:
– Det er helt unikt, at vi kan samarbejde på kryds og tværs af uddannelser, studieplaner og projekter
med så langsigtede og ambitiøse perspektiver. Vi vil prøve at finde nye veje og muligheder for at gå
sammen om alt lige fra undervisning, workshops, mentorordninger, laboratorier til konferencer, der kan
koble viden og praksis på nye måder.
Med samarbejdet er ønsket også at åbne op for yderligere integreret samarbejde med ekspertvirksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Det uddyber udviklingsdirektør Søren Samuelsen fra
UCN act2learn:
– Med vores dagsordenssættende samarbejde inden for sundhed, velfærd og teknologi positionerer vi et
regionalt samarbejde til gavn for fremtidens aftagere og brugere af sundheds- og velfærdsløsninger.
Det vil skabe vækst, også på jobfronten, hvis vi kan vise omverdenen, at vi kan noget helt særligt
omkring samarbejde her i regionen.
I de kommende måneder fortsætter de fire uddannelsesinstitutioner dialogen om snitflader, potentialer
og aktiviteter. Forskellige aktionsgrupper er nedsat, der arbejder videre med strategien og iværksætter
indsatsaktiviteter, der skal samle de fire uddannelsesinstitutioner og øvrige interessenter.
Vil du vide mere om samarbejdet og den fælles vision?
Direktør Anja Jørgensen, SOSU Nord, anjo@sosunord.dk, mobil 31647111.
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