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Rekruttering:

• Nye elevtyper - øget diversitet

• Toning af uddannelser

• Branding

Gennemførsel:

• Overgange

• Didaktik

Krav og forventninger fra praksis:

• Velfærdsteknologi

Rekrutteringsudfordringer og kan teknologi løse problematikken?



• Ny chef for IT og læring

• SOSU Science

• Simulation

• EU-projekter

• CareWare Nordic

• DigiTech

• Videnscenter for Velfærdsteknologi

Strategi for teknologi på SOSU-Østjylland



Kompetencer til fremtidens SOSU-medarbejdere



Teknologiske initiativer på SOSU-Østjylland



Pr. 1. juni 2022 opstarter SOSU-Østjylland DigiTech uddannelsen

• Formålet med DigiTech-uddannelsen er at imødekomme fremtidens behov for stærke digitale kompetencer hos 

social- og sundhedsassistenter.

• DigiTech-elever får samme uddannelse som de ordinære assistent-forløb, men i alle fag er der et digitalt islæt og 

et gennemgående fokus på velfærdsteknologi.

• DigiTech-elever skal gå forrest i den digitale og teknologiske udvikling og tilegne sig det 21. Århundredes 

kompetencer.

• Målet er at eleverne er producerende med en undersøgende tilgang til læring.

• DigiTech-elever skal kunne konstruere ny viden, kunne samarbejde, tænke innovativt og handle problemløsende.

• De skal kunne kommunikere kompetent og blive gode til at tage ansvar for egen og andres læring.

DigiTech - assistentuddannelsen



DigiTech: Digitech (sosuoj.dk)

Videnscenter for velfærdsteknologi: Videnscenter for Velfærdsteknologi (Øst)

Demenssimulator: Læringscenter for Demens (sosuoj.dk)

EVRT: EVRT - Emergency Virtual Reality Training

AATE VR: AATE VR – Virtual Reality applications to the health care sector

SOSU Science: Science II (sosuoj.dk)

Projekter på SOSU Østjylland: Nuværende projekter | SOSU Østjylland (sosuoj.dk)

Pernille Wiinblad – PWJ@sosuoj.dk Uddannelsesleder

Lisa Møller Jacobsen - LMJ@sosuoj.dk Videnscenterkoordinator, projektleder og underviser.

Rikke Krogsgaard – RKR@sosuoj.dk Videnscenterkoordinator, projektleder og underviser

Links

https://www.sosuoj.dk/digitech/
https://videnscenterportalen.dk/vtoe/
https://www.sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/laeringscenter-for-demens/
https://www.evrt.dk/
https://aatevr.com/
https://www.sosuoj.dk/om-sosu-%C3%B8stjylland/udvikling-og-forskning/nuvaerende-projekter/science-ii/
https://www.sosuoj.dk/om-sosu-%C3%B8stjylland/udvikling-og-forskning/nuvaerende-projekter/
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