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Ingeniører, læger og jordemødre er nogle af profilerne, der er
begyndt på en ny efteruddannelse på Aarhus Universitet. Holdet
skal i løbet af et år udvikle idéer og produkter til
sundhedssektoren.
En helt ny uddannelse er kommet i Aarhus Universitets portefølje. Det gælder den såkaldte BioMedical
Design, der er et et-årigt efter- og videreuddannelsesprogram tiltænkt medarbejdere indenfor
sundhedsverdenen.
Ideen med årligt at sætte otte kandidater tilbage på skolebænken er at give dem værktøjerne til at lede
og udvikle idéer og produkter til sundhedssektoren.
De første otte studerende er netop begyndt - en af dem er læge Maria Fournais Langschwager. Som læge
oplever hun ofte, at hun bruger meget tid på registreringer og andre opgaver, hun ikke er uddannet til. Håbet
om at skabe smartere arbejdsgange i hverdagen har derfor motiveret hende til at søge om optagelse.
»Jeg håber, at jeg kan bruge uddannelsen til at blive mere innovativ og blive bedre til at bidrage med nye
løsninger, der kan gøre vores arbejde bedre og mere effektivt,« siger hun.
Efteruddannelseshold består typisk af personer med næsten ens baggrunde, men på BioMedical Design er
det anderledes. Her er tværfaglighed et krav:
»Jeg kan allerede nu se, at det er berigende, at vi kommer fra forskellige fagtraditioner. Som læge tænker jeg
for eksempel meget i arbejdsgange, mens nogle af de andre er mere fokuserede på produkter eller
brugervenlighed. Jeg er overbevist om, at det netop er i samspillet mellem forskellige faggrupper, at vi finder
de gode løsninger til sundhedssektoren,« siger Maria Fournais Langschwager.
Et samarbejde med en række private og offentlige organisationer er et andet element, der adskiller
BioMedical Design fra en traditionel efteruddannelse. De studerende skal tilbringe syv uger på to
hospitalsafdelinger for at kunne identificere forskellige produktbehov hos sundhedspersonalet.
Når det er slut, skal de tilbage på skolebænken for at arbejde videre med en af idéerne.
Uddannelsen er særdeles inspireret af det californiske universitet Standfords Biodesign-program.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information
deles med tredjepart. Læs mereOK

http://stiften.dk/node/27000391/print

1/1

