
 

 

                   SHR   

                (Specialist hälso roboten) 

Av: Nathalie, Mustafa, Moa, Delia, Pernilla och Alwa 

Lärare: Peter Samuelsson 

Skola: Strömsskolan 

Lilla Edet 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekniktävling Chalmers 2020/2021 idéer 
Idebeskrivning 

Vi hade tänkt att skapa en robot som kan underlätta och utveckla sjukvården. Detta genom att skapa 

en ”robotdoktor” som även har förmågan att kommunicera muntligt med sina patienter och ge dem 

en snabb diagnos. Roboten ska kunna skanna av patienten och se vad den har för symtom och 

tillsammans med det som patienten berättar ställa en diagnos. 

Vi tänker även att roboten ska kunna ta blodprov och kunna analysera det direkt istället för att det 

ska skickas till ett laboratorium. Detta genom att blodprovet ska placeras i en lucka i magen på 

roboten, de kommer då ske en snabb och effektiv analys. Roboten ska även kunna se vilka mediciner 

patienten behöver.  

När man ska ladda roboten stoppar man in laddaren i höften på roboten. Robotens design kommer 

kunna varieras utifrån målgrupp och tex kunna ändra utseende till olika seriefigurer för att kunna 

möta barnen som ligger inne på ett bättre sätt.  

Roboten ska också kunna kommunicera, med sina patienter. 

 

Målgruppsanalys 

Vår robot är utformad för att kunna vara ett stöd och ett hjälpmedel för både personal och patienter 

inom sjukvården. Den kommer effektivisera processerna inom vården och minska behoven av att 

behöva vända sig till allt för många olika avdelningar. 

 

Design och tekniska lösningar 

Robotens design kommer kunna varieras utifrån målgrupp och tex kunna ändra sitt utseende som till 

en blå Minion för att kunna möta barnen som ligger inne på olika avdelningar på ett bättre sätt. 

Detta genom olika digitala displayer som är sammankopplade på utsidan av roboten, som ett ”skal”. 

Det kommer gå att välja på många olika typer av utseende. 

Allt kommer att styras av en röststyrd-huvuddator som är inbyggd i robotkroppen och som ständigt 

är uppkopplad till en databas. Denna är inriktad på olika sjukdomsförlopp och diagnoser. Analyser av 

blodprov kommer också att kunna genomföras snabbt då denna databas även kommer innehålla det 

som krävs för att kunna genomföra en korrekt laboratorieanalys. Vilket kommer kunna underlätta 

mycket för själva behandlingen av patienten.  

Roboten ska ha en högtalare för munnen för att kunna kommunicera. 

Laddningen av roboten sker genom att man stoppar in en laddare i höften på roboten. 

 

 

 

 



Skiss och ritningar 

Vi har byggt roboten med hjälp av 2 liters flaskor och tidningar och ståltråd. Vi kommer även använda 

oss av färg. Till huvudet använde vi ståltråd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hot och möjligheter 

Den övervägande risken som vi ser med vår ”robotdoktor” är att det är just en maskin som kommer 

arbeta med människors hälsa. Det finns alltid risker med det då man aldrig till 100 % kan lita på alla 

tekniska lösningar fungerar. Dock kommer den skapas utifrån mycket olika tester och kommer 

kontrolleras ofta. Vi ser ändå en oerhörd fördel med denna typ av robot, som vi är övertygade om 

kommer att ha stor betydelse för effektiviseringen inom sjukvården. (Även en mänsklig läkare kan 

göra fel). 

 



Flödesschema 

https://scratch.mit.edu/projects/462379444/ 

ctrl+klicka (du kan se vår programmering) 

 

Loggbok 

10/10 

Vi satte igång med att diskutera om vad vår grupp skulle arbeta med. Vi kom fram till att vi skulle 

arbeta inom området hälsa! 

15/10 

Bestämde oss för att skapa en robotdoktor, som kan hjälpa till i sjukvården. 

22/10 

Börja med skisser och den tekniska rapporten. 

13/11 2020 

Idag hade vi handledning med Chalmers. Vi ställde frågor och fick svar på dem.  Sedan när vi har fått 

våra svar så gick vi tillbaka till våra datorer och skissade och skrev ner allt vi hade tänkt att vi skulle 

göra. Sedan satt vi och programmerade. 

23/11 2020 

Idag har vi tänkt ut vad vi ska ha för material då vi ska bygga vår modell av roboten. Vi bestämde att 

vi ska använda oss av petflaskor, papper, ståltråd, kartong, korkar och sugrör.  

 

01/12–2020  

Idag har vi målat modellen och vi kom även på att göra ett robothuvud. Vi gjorde också händer till 

roboten och hjul som vi målade svart och röd i mitten. 

 

11/12 2020  

Idag har vi fortsätt med vår robot, Vi har använt ståltråd och sedan limmat de med limpistol och 

målat huvudet blått.  

 

14/12 2020  

Idag har vi limmat på armarna, huvudet och ögonen på robotens kropp. För att dekorera vår robot så 

gjorde vi en rosett för den att ha. Sedan började vi på en mun till roboten som vi sedan ska måla så 

det ser ut som en högtalare. Vi har programmerat på scratch och försökt komma på hur roboten ska 

kunna röra på sig.  

Sedan satte vi på två korkar på ståltråd som vi använde till hjul, när vi hade satt på de så märkte vi att 

de inte kunde rulla.  

https://scratch.mit.edu/projects/462379444/


 

15/12 2020  

Idag började vi skissa på hur roboten ser ur på utsidan och på insidan. Vi försökte komma på hur vi 

skulle ha en rörelse i roboten och det gick ganska bra.  

Vi kom på att om vi gjorde hål i korkarna och stack igenom ståltråden så kunde hjulet rulla.  

Sedan limmade vi fast ståltråden som gjorde att däcken satt fast på roboten. De andra två däcken 

hade det försvunnit färg på så vi fick måla om dem. Sedan gjorde vi hål i korkarna (däcken) och sedan 

tagit ståltråd och satt det igenom hålen. Så nu kan hjulen snurra men det gör inte det så ofta.  

Vi har målat en skiss av både utsidan och insidan av roboten. Vi har skrivit de olika delarna på 

roboten. 

Vi har tagit foton av roboten och sen gjorde vi en spruta för att kunna visa att roboten kan göra vissa 

grejer så som att ta sprutor och blodprov.  

När vi skulle ta kort så åkte armen av så vi gick tillbaka till klassrummet och limmade på armen med 

en limpistol.  

På de platser som limmet hade blivit vitt målade vi över med blå färg.  

Efter vi hade målat över limmet så började vi skriva ett talarmanus till den lilla förklarningsfilmen 

man skulle göra.  

 

2020-12-16 

Idag så fixade vi klart filmen och alla bilder. När vi filmade så fick vi göra om en massa gånger men 

sen fick vi två bra filmer. När vi tog bilderna så hade vi målat en kartong vit så det skulle se ut som ett 

sjukhus som vi skulle ha när vi tog kort. 

 När vi hade filmat och tagit alla bilder så la vi in dem i dokumentet och sedan gjorde vi klart 

programmeringen.  

Sedan gjorde vi en försättsbild till vår robot-rapport.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


