
 

Teknisk Rapport - Sjukhusroboten 
 
Högsätra skola 6a –  Elliot, Elsa, Ruben, Ika och Felix!  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och vilka utmaningar skall 
den lösa eller förbättra?  
Våran första ide var att ha en robot inom militären sedan när vi såg att det inte var en av 
målgrupperna så tänkte vi kanske skulle kunna ha de i militären fast ändå hålla oss inom 
restriktionerna. När det inte gick så bestämde vi oss för att ha den inom sjukvården vilket 
är bra framförallt nu när det är mycket corona så kan den hjälpa till att ta prover, operera 
och sköta om patienter eftersom saker inte kan bli smittade med corona. Och när corona 
är över så kan den fortsätta jobba på sjukhus och göra saker som personalen behöver 
hjälp med. 

Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och 
anpassningarna därefter?  
Våran robot kommer stödja personal på sjukhusen. Vi valde det framförallt för att nu i 
corona tider så är det mycket mer patienter och sjukhusen blir överbelastade. Roboten 
ska kunna hjälpa till på sjukhuset och göra de saker som läkare och sjuksköterskor gör.  
Den ska kunna testa människor för corona vid ingången så att mindre personal blir 
smittade. När roboten har kommit fram till patienten ber roboten den patienten att luta 
huvudet bakåt. Då tar roboten corona testen i näsan på patienten. Den förvarar testerna i 
en behållare som sitter i magen. 
 
 

Design – Hur samverkar form och funktion? 
 
Vi gör en rektangel form så att den ska kunna hålla balansen bättre och kunna få plats 
med all utrustning som den behöver för att kunna ta prover och kolla tempen. Vi har tagit 
en skärm vid magen och i huvudet för att en person lätt kan bestämma vad roboten ska 
göra.På baksidan roboten så finns ett batteri som håller en hel vecka.  

Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med 
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)?  
 
Roboten kommer att kunna interagera med patienter och andra människor med hjälp av 
en skärm och den kommer också kunna prata med patienter samt ställa och svara på 
följdfrågor. Våran robot kommer att få sin energi från batterier, så när batteriet tar slut så 
kan man öppna en lucka i ryggen och byta det. Den kommer också kunna röra sig runt i 
sjukhuset med hjälp av hjul på undersidan. Våran robot kommer att bestå av materialet 
kolfiber. 



Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med 
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara?  

Det man inte vet om robotarna är om de kommer bli något hot för mänskligheten, en 
annan negativ effekt kan också vara att det knappt kommer finnas något jobb kvar för de 
som jobbar som sjuksköterskor på vårdcentraler i nuläget, doktorerna kommer finnas kvar 
men sjuksköterskorna. Det positiva är att man avlastar personalen och de kommer inte få 
lika mycket stress som de nu under t.ex corona har haft. 

Skisser  
Längd: 25 cm 
Bredd: 15 cm 



 

 

 
Loggbok 

 
 
  

 

Flödesschema som beskriver hur roboten är programmerad (i tex scratch)  
 
 

 

Vi kom på olika ideer om robotar och sen så röstade fram en robot och det blev en sjukhusrobot. 

Idag så ritade jag och Elsa skisser och ritningar på våra robotar. Elliot var inte så jätte aktiv idag 
han kollade på massa annat istället för att göra det han skulle, samma med Ika 

Vi kom på vad vi skulle bygga våran robot med. 

Idag så ändrade vi våra ideer och jag tyckte att det var dåligt. Det blev arga på mig för att jag inte 
gjorde en ritning men det är omöjligt att göra en ritning på någonting som jag inte vet hur det ska se 
ut. Jag blev klar med ritningen ändå och satte ut exakta mått. 

Idag så skrev vi bara i våran loggbok. 

Idag så kunde jag rita klart ritningen från sidan. 

Idag så la vi in ritningen i grupp rapporten och jag skrev mycket i loggboken. Elsa och Ika var ej 
fokuserade.  


