
 

 
SUNDHED, NATURVIDENSKAB OG TEKNOLOGI  
 
 
TID OG STED: Tirsdag den 26. oktober 2021 

UCN Campus, Mylius Erichsens Vej 137 
Auditorium 3.k.20 
 

KONTAKT:  Kurt Lindgren, UCN, KRL@ucn.dk   
    

TEMA:  FN's Verdenmål for bæredygtig udvikling 

Fokus er på følgende verdensmål: 

  9. Industri, innovation og infrastruktur 
12. Ansvarligt forbrug og produktion 

Omdrejningspunktet vil i hovedtræk tage udgangspunkt i teknologi anvendt i vores 
sundhedsuddannelser: 

• Udvikling og anvendelse af træningsrobot til sengeliggende patienter (Høj aktuel i forhold til 
Corona patienter, der har ligget i koma). LT Automation har fået hul igennem til det 
amerikanske marked. Kræver særlig sundhedsgodkendelse. 
 

• Automatisering og digitalisering ved hjælp af robotteknologi og dataopsamling 
 

• Anvendt matematik og fysik i forbindelse med styrkeberegning af armlæn til bukserobot 
(Statik og styrkelære) 
 

• Oplæg fra fysioterapeut omkring anvendelse af teknologi i deres arbejde (håber på at vi 
samtidig kan få en fysioterapeut studerende til at beskrive deres oplevelse) 

 

PROGRAM: 
 

Kl. 09:00 – 09:10  Velkomst og præsentation af dagens program, Kurt Lindgren - UCN  

Kl. 09:10 – 09:50  Indlæg ved CEO Lasse Thomsen, LT Automation.  

Kl. 09:55 – 10:10  Pause og forfriskning  

Kl. 10:10 – 10:50  Teoretisk oplæg - Statik ved Kurt Lindgren  

Emne: Dimensionering af armstøtte – Bukserobot  

Fastlæggelse af kræfter i en given konstruktion med brug af regneregler for 

retvinklede trekanter, herunder trigonometriske funktioner.  

• • Kraftmoment – konstruktion påvirket til bøjning.  

• • Understøtningstyper.  

Kl. 10:50 – 11:30  Workshop – Opgaver Statik  

Kl. 11:35 – 12:00  Teoretisk oplæg - Styrkelære ved Kurt Lindgren  

• • Styrkelære – dimensionering og valg af materialer.  

• • Overvejelser i forbindelse med produktion.  

Kl. 12:00 – 12:30  Frokostpause 

Kl. 12:30 – 13:50  Workshop – Opgaver Styrkelære  

Kl. 13:50 – 14:00  Pause  

Kl. 14:00 – 15:00  Indlæg ved fysioterapeut Niels Martin Brix Jensen, UCN Sundhed  

Kl. 15:05 – 15:15  Opsamling, evaluering og refleksion til plenum ved Kurt Lindgren  

Kl. 15:30  Farvel og på gensyn  

Gennem hele dagen vil et hold af studerende være tilknyttet. Disse studerende fungerer som rundvisere samt 
øvelseslærere i forbindelse med arrangementets øvelsesdel. 
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