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Kapitel 16: Velfærdsteknologi og innovation i sundhedsvæsnet 

 

R E F L E K S I O N 

• Hvilke fordele og ulemper er der ved at indføre velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet? 

• Hvilke kompetencer kræver det at arbejde med velfærdsteknologi? 

• Hvilke erfaringer har du som studerende med velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet? 

• Hvor har du mødt velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsnet? 

• Hvorfor var de implementeret, og hvordan blev de anvendt? 

• Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til fordele og ulemper ved indførelsen af 

velfærdsteknologiske løsninger i sundhedsvæsnet? 

• Hvilke erfaringer har du med digital læring? 

• Hvorfor tror du, digital læring er nødvendig i dag? 

• Hvad kan man lære i simulationsundervisning – og hvad kan man måske ikke lære? 

• Hvor mange af de nævnte indsatsområder fra digitaliseringsstrategierne har du kendskab til (se figur 

16.3)? 

• Er du stødt på nogle af de fire områder, der nævnes i digitaliseringsstrategien fra 2013? 

• Hvordan oplever du, at der bliver arbejdet med de fire indsatsområder? 

• Hvilken betydning kan de nyeste tanker om digitalisering få for henholdsvis patienten/borgeren og for 

den sundhedsprofessionelle? 

• Hvilke kompetencer er efter din mening særligt vigtige i forhold til det moderne sundhedsvæsen? 

• Hvilken betydning tror du, det får for den sundhedsprofessionelle medarbejder, at man nu kan behandle 

på afstand? 

• Hvem vurderer, og hvordan vurderes borgeren ‘egnet’ til en telemedicinsk løsning? (Prøv at søge på 

internettet, specielt under telemedicin til KOL-patienter). 

• Hvad skal man gøre med dem, der enten ikke kan betjene teknologierne eller ikke har ‘teknikken’ 

derhjemme? 

• Hvordan tror du, patienterne og de pårørende reagerer på de nye løsninger? 

• Hvilke etiske overvejelser er efter din mening vigtige ift. at anvende sociale robotter? 



• Hvilke etiske overvejelser synes du generelt, man skal gøre sig ift. indførelse af teknologiske løsninger i 

pleje og omsorg? 

• Hvilke etiske overvejelser synes du, man skal gøre ift. brugen af GPS i pleje og omsorg? 

• Overvej situationer i plejen, hvor brug af GPS kan være det rigtige. 

• Til hvilke beboere ville du anbefale anvendelse af en spiserobot? 

• Hvorfor tror du, mange patienter/borgere foretrækker spiserobotten? 


