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Baggrund 
Gennem Region Midtjyllands søsterbyaftale med Shanghai deltog VIA University College i 
september 2008 i en ældrekonference i Shanghai sammen med udsendte fra Region Midtjylland 
og Århus Kommune. På baggrund af oplysninger indhentet i Shanghai omkring ældreområdet 
opridser dette notat et forslag til et bredt samarbejde mellem uddannelsessektoren og 
virksomheder i Region Midtjylland omkring etablering på ældreområdet i Shanghai.  
 
Et samarbejde med Shanghais ældresektor har perspektiver og udviklingsmuligheder for 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner af følgende grunde: 
 
1. Ældresektoren i Shanghai udgør et potentielt stort marked for eksport af dansk teknologi og 

knowhow. Blandt andet er der fra kinesisk side interesse og behov for hjælpemidler, teknologi 
og IT. Desuden står institutionsopbygning og kapacitetsopbygning i administrationen af 
hjemmepleje og institutioner højt på dagsordenen i Kina og her åbner sig derfor gode 
muligheder for virksomheder for at komme ind på dette voksende marked.  

 
2. Udover at antallet af ældreboliger og institutioner i Shanghai skal øges, lægges der stor vægt 

på hjemmepleje til ældre. Der er et stort behov for efteruddannelse af personalet i ældre- og 
hjemmeplejen og der er potentiale for at markedsføre efteruddannelse inspireret af danske 
metoder. Mulige fokusområder er omsorg, sundhed og forebyggelse, hjælpemiddelteknologi 
pædagogik, og socialrådgiver-arbejde.  

 
3. Et samarbejde på ældre- og uddannelsesområdet kan skabe en stærk synergi mellem dansk 

og kinesisk viden og praksis og føre til forbedring af ældresektoren både i Shanghai og 
Region Midt.  

 
Mulige modeller for samarbejde 
Et konsortium kan udover VIA University College bestå af Social- og 
Sundhedshjælperuddannelsen i Århus, Århus Kommune og virksomheder, som beskæftiger sig 
med innovation og udvikling inden for sektorer, som berører ældreområdet. Denne konstellation 
åbner for et innovativt samarbejde i projekter, som kombinerer de forskellige aktørers 
kompetencer: 
 
Århus Kommune 
Undervisning i brug af hjælpemidler 
Kapacitet- og institutionsopbygning 
Udveksling af personale og eksperter 
 
Virksomheder i Region Midtjylland 
Teknologi og hjælpemidler  
Samarbejde inden for forskning og udvikling  
IT til administration og brug i plejeopgaver  
Rådgivning inden for kapacitetsopbygning og administration 
Arkitekter, rådgivende ingeniører, og virksomheder inden for energi og byggeri 
 
Social og sundhedsuddannelsen 
Uddannelse i hjemmepleje  

Vedr. Vækstforum 
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VIA University College 
Pædagogisk-Socialfaglig Højskole 
Socialrådgiverarbejde, sundheds- og ældrepædagogik 
Komptenceudviking af personale, mellemledere og ledelse i ældresektoren 
Sundhedsfaglig Højskole 
Sygepleje, fysioterapi, genoptræning, rehabilitering 
Ergoterapi, træning af personale og ældre 
Ernæring 
Udviklingsdivisionen i VIA har et særligt videnscenter i ældreomsorg tilknyttet, som kan bidrage 
med uddannelse, ekspertise og rådgivning 
 
Forslag til projekter: 

• Samarbejde mellem virksomhed og sundhedsuddannelser omkring undervisning af 
personale og ledere i ældreplejen i teknologi, IT og hjælpemidler  

• Samarbejde mellem virksomheder og Pædagogisk-Socialfaglig Højskole i 
institutionsopbygning og kompetenceudvikling af mellemledere i ældresektoren 

• Markedsføring af dansk byggeri, arkitektur og hjælpemidler i ældreplejen i samarbejde 
mellem danske virksomheder og undervisere og eksperter fra Århus kommune og 
pædagog- og sundhedsuddannelserne 

• Deltagelse i EXPO 2010 i Shanghai, som vil være et oplagt showroom for dansk 
teknologi, videnskab og uddannelse  

 
Mulige kinesiske samarbejdspartnere: 
Ældresektoren i Shanghai administreres bl.a. af lokale myndigheder, som Civil Affairs Bureau. 
Gennem søsterbyaftalen har Region Midtjylland et samarbejde med Civil Affairs Bureau i 
Shanghai. Det vil være relevant at tage udgangspunkt i dette samarbejde og udbygge 
kontakterne på området herigennem.  
I øjeblikket har VIA University College indledende kontakt til partisekretær Jipeng Chen, 
Sekretær i Partiets Arbejdskomite og Officiel leder af Ouyang Community Culture Centre, der 
henvender sig til ældre og andre borgere i Ouyang – distriktet, omkring et samarbejde.  
 
Forslag til finansieringsmodel:  
Projekternes aktiviteter skal primært finansieres af de relevante myndigheder og institutioner i 
Shanghai. I den indledende fase kan der være omkostninger i forbindelse med promovering af 
projektet, workshops, rejseaktiviteter mv. som kan finansieres delvist af Vækstforum. En vis 
selvfinansiering fra konsortiets aktører i vil også finde sted, bl.a. i form af reklamemateriale, 
årsværk mv. 
 
 
VIA University College 
Peter Wellendorf 

 


