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Vår robot ska hjälpa till att avlasta sjukvården. Den ska kunna hjälpa till på både sjukhus och i 

hemmet, den ska hjälpa personer som inte kan ta sig ur sängen själva av olika anledningar. 

Anledningen till att vi tror att denna behövs är att sjukvårdspersonal är väldigt överbelastad 

och speciellt nu i pandemin, därför anser vi att dem behöver fokusera på det som är 

viktigast.  

Plattan ska vara rund och diametern på plattan ska vara lika bred som sängen den ligger på, 

när patienten vill komma upp ger patienten plattan ett kommando via rösten. Då roterar 

plattan 90 grader så patienten ligger på sidan, då reser sig halva plattan upp så att patienten 

sitter upp. Sedan hjälper plattan patientens att ställa sig upp genom att vinkla sig och lyfta 

sig lite framåt så att patienten lättare kan ställa sig upp.  

Målgrupp 

Vår robot ska hjälpa svårt sjuka eller gamla människor att bli mer självständiga, och avlasta 

sjukvården från tunga jobb som tar tid från andra patienter som kan behöva mer hjälp.  

Design 

Funktionerna samarbetar genom att man först ger den ett kommando som reagerar och 

sedan snurrar plattan åt det håll den har blivit tillsagd och efteråt lutar halva plattan så att 

man kan resa sig ur sängen lättare. 

Plattan ska vara gjord av metall men eftersom den ligger i en säng ska det vara en madrass 

på plattan.  

Tekniska Lösningar 

Vi har bestämt att använda el för att driva plattan, även om det inte är det bästa för miljön. 

El är inte bra för miljön eftersom förnybar energi har låg klimatpåverkan eftersom den inte 

tillverkar någon ny koldioxid till atmosfären när den används. Förnybara energikällor tar 

heller inte slut eftersom de tillförs ny energi från solen hela tiden. 

Nackdelarna är att kraftverken ofta tar upp mycket plats, vilket kan påverka del lokala 

miljön. Solceller hade varit bättre men det får inte plats på sjukhus eftersom det är inomhus 

eller så har man inte råd med det hemma.  Interaktionen är inte så viktig bara så att det inte 

är saker på golvet där man ställer sig.  



Solceller hade varit bättre men det får inte plats på sjukhus eftersom det är inomhus eller så 

har man inte råd med det hemma.  Interaktionen är inte så viktig bara så att det inte är saker 

på golvet där man ställer sig.  

Hot och Möjligheter 

Det positiva med att ersätta människor med robotar är att det inte finns så många mindre 

jobb att göra och dem kan prioritera dem större problem. De negativa är att robotarna kan 

göra sitt jobb på ett dåligt sätt och att de kan få tekniska problem vilket resulterar till att de 

kanske de inte fungerar under en längre period. Det kan behövas personer som kan laga 

roboten till exempel  en elektriker eller någon annan hantverkare.  

Flödesschema 

När man ger plattan ett kommando ska den snurra åt det varvet man har sagt till den att 

göra, sedan när den har snurrat dit den ska, så ställs ena halvan av plattan upp så att man 

sitter upp. Sedan lyfts hela plattan upp försiktigt så att man lättare kan ställa sig upp, och då 

kan man resa sig ur sängen. 

När plattan inte känner någon vikt så snurrar den tillbaka till sin rätta position. Plattan ska 

vara uppdelad i två olika delar så en av delarna lutar sig uppåt ifall man har så svårt att ta sig 

ur sängen att det inte går, så då får man hjälp att sätta sig upp genom att plattan l 

Vi har försökt att göra en programering på vår uppfinning på scratch men det blev inte lika 

tydlig som vi ville ha den.  

Länk till scratch: https://scratch.mit.edu/projects/473212514/ 










