
 

 
 

Fredag d. 19. november kl. 13.00 – 14.30   
 
VR (og bredere forstået X-tended Reality) er inde i en rivende udvikling disse år, 
især på sundhedsområdet og som læringsressource i industrien og i undervisning.  
 
Så her kan du møde tre, som har ”gjort det”. Bo, Eskild og Thomas! 
I bedste panel-format fortæller de tre om, arbejdslivet med XR og Eskild og Thomas vil også inkludere, hvordan deres 
betydelige interesse for VR manifesterede sig under deres studier og videre har haft stor betydning i deres karrierer, siden 
de blev kandidater.  
Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål!!! 
 

Eskild Andresen                                              Thomas Lambertsen Binzer Bo Posselt Kristensen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CTO og medstifter af VitaSim.  
Jeg startede VitaSim med en ven mens 
jeg skrev min BA om implementering af 
en Robot arm i VR. Nu er jeg med til at 
drive en virksomhed med 8 
medarbejdere og kunder i DK og USA. 
 

Special konsulent i Region 
Syddanmark, Psykiatrien.  
Jeg arbejder med implementering af 
teknologi i psykiatrien, og er projekt 
leder på den tekniske udvikling af en af 
vores helt store VR projekter. Jeg 
brænder for anvende teknologi til gavn 
for mennesker der har det svært.    
 

Kaptajn og leder for Hærens 
Fjernundervisningselement 
Jeg brænder for digital læring og især 
brugen af XR i et lærings- øjemed med 
helt nye muligheder for vi kan ”Train as 
we fight”.  
Uddannelse skaber forudsætninger for at 
vi kan løse vores kerneopgave og vi kan 
optimere uddannelsen ved korrekt brug 
af XR.  

Arrangementet er online og gratis 
Det henvender sig til alle studerende og undervisere engageret i eller nysgerrig på XR-aktiviteter.  
Alle medlemmer af XR-klubben er også meget velkomne! 
Tilmeld dig på https://www.conferencemanager.dk/xr-191121 så får du tilsendt mødelink. 
English speaker - don´t worry! We’ll talk English if participants prefer. 
 
NB: Du har selv muligheden for at gå i gang med XR-projekter på SDU og bruge XR udstyr i Development Lab 
 

 

Arrangør – XR-klubben ved Syddansk universitet, website: https://xr.sdu.dk/ 

Kontakt Cita Nørgård, hvis du mangler oplysninger om arrangementet: cnorgaard@sdu.dk  

XR klubben på SDU ønsker at understøtte Vidensdeling, erfa-deling, styrke et bæredygtigt økosystem på SDU omkring VR, bygge og udvikle 

eksterne relationer. 
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