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VELKOMMEN TIL 
GIRLS’ DAY IN SCIENCE 2020 
HOS SYDDANSK SUNDHEDSINNOVATION 
 

SUNDHEDSINNOVATION 
 

Hos Syddansk Sundhedsinnovation vil I opleve et innovativt miljø, hvor ideer bliver til virkelighed og 

hvor teknologi er med til at gøre en forskel inden for sundhedssektoren. Under besøget sættes din 

kreativitet i spil, når vi skal snakke om natur, blive klogere på fire veje til at arbejde med 

sundhedsinnovation og så skal vi undersøge om programmering kan være med til at hjælpe unge 

mennesker, der har det ekstra svært. I løbet af dagen møder du også kvinder, der hver dag udvikler 

spændende teknologier, der er med til at gøre en forskel for mennesker, der har brug for hjælp.  
 

PROGRAM 
 

09.00-09.15 Velkommen til Syddansk Sundhedsinnovation  

09.15-10.00 Hvad er natur og hvorfor er naturvidenskab måske noget for dig? (Dialogsession) 

10.00-10.15 Pause  

10.15-10.25 
Kort præsentation af Syddansk Sundhedsinnovation og hvad vi laver – find ud af om vi 
laver noget som du faktisk synes er superspændende? 

10.25-10.55 
Menneskebiblioteket: Lån en af vores superseje kvindelige ansatte og find ud af 
hvem de er. Måske kan du få dem til at fortælle, hvad de tænkte om fremtiden 
dengang de var på din alder eller hvordan de endte med at lave det, de laver i dag?   

10.55-11.05 Pause 

11.05-11.15 
Din første arbejdsdag ved Syddansk Sundhedsinnovation som programmør: 
Kan du bruge programmeringsskills til at gøre livet bedre for unge med psykiske 
problemer? (casepræsentation) 

11.15-11.45 Frokost   

11.45-12.45 Workshop del 1: Vi arbejder med casen  

12.45-13.00 Pause 

13.00-13.45 Workshop del 2: Vi arbejder videre med casen 

13.45-14.00 Evaluering og tak for i dag 

 

TID OG STED 
 

• 30. september 2020 kl. 9-14 

• Forskerparken 10G, 5230 Odense  
 

VIGTIG INFORMATION 
 

• Husk madpakke 

VÆR GODT FORBEREDT 
 

• Besøg vores hjemmeside og undersøg, 
hvem vi er, og hvad vi laver 

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil 
have svar på af vores kvindelige 
medarbejdere. Det kan være tanker om 
uddannelse, job og fremtid

 

http://www.syddansksundhedsinnovation.dk/

