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Idébeskrivning – vad är den övergripande idéen med roboten och vilka utmaningar skall 
den lösa eller förbättra? 
 
Meningen med roboten är att den ska avlasta vårdpersonal. Den ska utföra enklare 
uppgifter, såsom att ta blodprov, mäta blodtryck, undersöka om någon har feber, och 
vaccinera. Detta ska ge mer tid över för läkarna som de kan lägga på svårare ingrepp, 
som det kommer dröja länge innan robotar kan göra. Roboten sparar tid för läkarna både 
genom att de inte behöver ta prover, men även genom att de inte behöver vänta lika länge 
på provsvar, eftersom att roboten tagit proverna tidigare. 

Målgrupp – Vilka målgrupper kommer ha nytta av roboten? Hur ser behoven ut och 
anpassningarna därefter? 
 
Roboten är till för att avlasta läkare, så den kommer förmodligen användas främst inom 
sjukvården. Där tänker vi att den kommer åka runt i väntrummen och testa personer innan 
de träffat läkaren. 
 
Eftersom att roboten främst ska användas av läkare bör den ha anpassningar så att den 
kan kommunicera med läkarna. Inom sjukvården är det även ganska vanligt med akuta 
fall. Därför måste roboten kunna lyda enkla kommandon från läkarna, och agera snabbt. 
Till exempel ska de kunna säga till roboten att visa provresultaten för patienten i fråga. Då 
kommer provsvaren upp på robotens display. Denna funktion sparar både läkarnas tid och 
energi.  
 
I väntrummen ska roboten användas av patienterna. Den behöver därför kunna användas 
av vem som helst, och den måste vara lättförståelig. Display bidrar till detta. På den 
kommer det upp texter, och även filmer/bilder. Dessa beskriver hur man ska göra för att 
roboten ska kunna ta de tester som behövs. Det måste också vara lätt att logga in på 
robotens display. Därför kommer det upp två rutor där man ska fylla i namn och 
personnummer.  

Design – Hur samverkar form och funktion?  
 
Eftersom att roboten ska åka runt i väntrum, där det är mycket folk, behöver roboten vara 
stabil så att den inte välter om den krockar med något. En viktig funktion som roboten har 
är att den tar blodprov och testar blodtryck. När den gör detta ska man lägga armen på en 
platta, och den plattan får inte vara för långt ner. Av denna anledning behöver roboten 
vara relativt hög, och för att kompensera för höjden (så att den inte ska välta) har vi gjort 
den ganska bred. Det bidrar till att minska risken för att roboten kantrar. En annan viktig 
funktion är att roboten tar tempen på patienterna, och detta gör den i pannan. För att nå 
upp till pannan måste roboten vara någorlunda hög. Den har en arm för att nå ännu högre, 



 

 
 

 

men denna arm får inte vara för lång eftersom den då riskerar att brytas av. Detta är en 
annan anledning till att roboten behöver vara ganska hög.  
 
Vi tycker att en rimlig storlek för roboten skulle kunna vara 100x75x100 (höjd x bredd x 
djup). Då är den tillräckligt hög för att man ska kunna lägga armen på den, och samtidigt 
välter den inte. Om roboten mot förmodan skulle välta är den programmerad att be 
människor i dess omgivning om hjälp. Om den märker att den inte kan förflytta sig ska den 
säga något i stil med “Ursäkta, skulle du kunna hjälpa mig upp?”.  
 

 

Tekniska lösningar – Vilka lösningar kommer användas till tex rörelse, interaktion med 
omgivningen, energiförsörjning samt hållbara materialval (den verkliga roboten)? 
 
Roboten ska åka runt i väntrum på sjukhus, och därför behöver den ha bra 
manöverförmåga på relativt små ytor. För att undvika kollision måste den kunna uppfatta 
var föremål/personer befinner sig, och anpassa sig därefter. Den ska använda en 
laseravståndsmätare för att mäta avstånden till olika föremål, och en värmekamera för att 
förstå när det den ser är en människa. Laseravståndsmätare används bland annat i vissa 
robotdammsugare för att de ska kunna lokalisera sig. 

 
Roboten har en display, och på den visas svaren på testerna som den gjort, men det finns 
också beskrivande texter, bilder och filmer som visar hur patienten ska göra för att roboten 
ska kunna göra de tester som behövs. På displayen loggar patienten även in med namn 



 

 
 

 

och personnummer. Displayen bidrar till att roboten blir lätt att använda och förstå.  
 
Roboten kommer att förflytta sig med hjul eftersom att den då blir mer stabil än om den till 
exempel hade haft ben. Om roboten skulle behöva ta sig fram i svårframkomliga terränger 
hade hjulen varit mindre effektiva, och benen skulle kunna vara ett alternativ, men 
eftersom att roboten bara ska ta sig fram på sjukhusgolv räcker hjulen. Hjulen gör även att 
roboten är stabil även när den åker i högre hastighet. Exempel på sådana tillfällen är den 
förflyttar sig mellan olika väntrum.  

 
 
Batteriet i roboten ska vara miljövänligt, och dess kapacitet ska inte förändras speciellt 
mycket av att det används, men eftersom att roboten ska användas i framtiden behöver 
man inte använda ett batteri som finns nu. Istället kan roboten ha ett batteri som utvecklas 
nu, och som kommer att vara färdigt när robotarna börjar tillverkas. Ett exempel på ett 
batteri som skulle kunna användas är ett litiumsvavelbatteri som utvecklas av Chalmers. 
Teoretiskt sett så är det fem gånger så energitätt som vanliga litiumjonbatterier, och det 
har även betydligt bättre livslängd. Litiumsvavelbatteriet är även laddningsbart, och efter 
350 laddningar har det fortfarande kvar 85% av kapaciteten den hade från början. 
Dessutom är svavel miljövänligt, billigt och lättillgängligt. Man undviker även det 
miljöskadliga ämnet fluor.  
 
Skalet utanpå roboten kommer vara gjort av aluminium, eftersom att det är ett lätt 
material, och därmed kommer det inte göra att roboten behöver speciellt mycket mer 
energi. Aluminium är även ganska miljövänligt. Det beror på att det inte krävs så mycket 
energi för att återvinna aluminium, och man kan ta tillvara på en stor del av metallen under 
återvinningen. Istället för aluminium hade vi kunnat använda stål, som går att återvinna i 
princip hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Den kan alltså 
återvinnas fler gånger än aluminiumet, men stålet är betydligt tyngre än aluminium. Den 
genomsnittliga densiteten för stål (proportionerna av de olika ämnena i stål kan variera) är 
ungefär 7850 kg/m3, och densiteten för aluminium är cirka 2700 kg/m3. Alltså har stål 
nästan tre gånger så hög densitet som aluminium. Detta gör att om skalet varit gjort av 
stål hade roboten dragit mer energi, på grund av den extra vikten, och detta är dåligt både 
för miljö och ekonomi. 
 
Robotens dator kommer att vara kopplad till en dator i sjukhuset. Från datorn i sjukhuset 
kan läkarna få tag i provsvaren från olika patienter, även fast de inte är i närheten av 
roboten. Provsvaren sparas också, för då kan man jämföra med resultat från tester vid 
tidigare tillfällen.  

Hot och möjligheter – Vad finns det för faror med att vi vill ersätta människor med 
robotar? Vilka kan de positiva effekterna vara?  
 
De positiva effekterna som roboten för med sig är att den avlastar vårdpersonal, och gör 
att de kan ägna sin tid åt svårare uppgifter. Dessutom är testerna redan tagna när läkaren 
träffar patienten, och det gör att provsvaren kommer snabbare. På så sätt kommer 



 

 
 

 

vårdköerna att minska, och läkarna behöver inte arbeta lika mycket (vilket kan vara både 
positivt och negativt). Vi tror även att robotar inom en snar framtid kommer kunna ta mer 
exakta blodprover än människor, och det leder till mer exakta diagnoser.  
 
Det finns även negativa effekter med roboten. De som tidigare har arbetat med att utföra 
enkla uppgifter inom vården risker att bli av med sitt arbete, och de får då ingen lön, vilket 
leder till att staten behöver ge dem bidrag. Bidragspengarna kunde istället ha gått till något 
annat som är viktigt för samhället. 

Skisser  
 
Vi valde att göra två skisser i 3D utöver skisser i tre vyer eftersom att vi upplever att 
3D-skisser ger en bättre förståelse för hur roboten kommer att se ut i verkligheten. 
 
3D: 

 



 

 

 
 
Tre vyer (huvudvy, sidovy  och toppvy): 

 



 

 
  

 

 

 



 

 

 

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

  



 

 

 

 

  

Loggbok – enkel dokumentation och utvärdering av arbetsprocessen 
 
För det mesta var vi överens, men när vi inte var det brukade vi rösta. Ett exempel är när 
vi skulle bestämma vilket problem roboten skulle lösa. Det ena förslaget handlade om 
miljö och sortering, och det andra om sjukvård. Vi röstade och kom fram till att vår robot 
skulle lösa ett problem inom sjukvården. Ett annat exempel är när vi skulle bestämma 
vilken rörlig del vår prototyp skulle ha. Den här gången löste vi det på ett annat sätt. 
Istället för att ta en rörlig del valde vi flera.  
 
Det skiljde sig väldigt mycket från lektion till lektion hur fokuserade och organiserad vi var. 
Nästa gång skulle man kunna göra detta bättre genom att inför varje steg i 
arbetsprocessen fördela uppgifterna, och om någon blev klar före någon annan kunde den 
person ta över en arbetsuppgift. Det skulle bidra till att man alltid hade något att göra, och 
därmed skulle man bli mer fokuserad och få mer gjort.  
 
Ett stort problem var förstås att vi började med distansundervisning, och att vi därmed inte 
kunde bygga klart vår prototyp, eftersom att vi inte fick ta med den påbörjade prototypen 
hem. Vi var nästan klara med alla delarna, och skulle sedan sätta ihop dem. Vi hade flera 
rörliga delar som visade hur roboten skulle fungera i verkligheten.  
 
Överlag tycker jag att arbetet har fungerat bra, men det finns vissa delar som måste 
förbättras till nästa gång. 


