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Program og forklaring for workshoppen 

 

Opgave 
 
I skal facilitere en debat om hvilke fordele og ulemper, der kan være ved de enkelte teknologier ud 
fra følgende områder: 

-      Praktiske 

-      Etiske  

-      Økonomiske 

 

 

Program  
15.45 - 16.00  Introduktion til workshoppen 
  Muligheder med nye teknologier i sundheds- og plejesektoren 
16.00 - 18.40  Workshop 
  Der er 15 min. til præsentation og diskussion af hver teknologi 
18.40 - 19.00  Opsamling og afrunding 
 
 
 

Form 
På alle teknologierne er der tilknyttede eksperter. 
 
 
En gruppe kommer hen til et bord 
Eksperten bruger 5 minutter til at præsentere teknologien 
Deltagerne har 10 minutter til at diskutere teknologien 
 
Eksperten skriver deltagernes udsagn på en flipover 
 
Deltagerne har hver et hæfte, de kan skrive deres egne tanker ned i 
 
1 minut bruges til skift mellem bordene 
 
  



Minelet – En plejerobot 

      
 

Minelet er en automatisk ble anordning, der er fuldautomatisk og reelt ”selvtømmende”. 

Anordningen kan selv skaffe sig af med tis, afføring og andre affaldsstoffer der havner i en ble. 

 

Den automatiske ble opfanger selv urin eller afføring i bleen ved hjælp af sensorer og suger dette 

ud i en beholder.  Efterfølgende får brugeren renset bagdelen med vand, der er brugertilpasset 

varme og får tørret bagdelen med varm og behagelig luft.  

 

Denne funktion er meget lig den funktion som den automatiske toilet douché løsning kan tilbyde. 

Med en lille form for fysisk mobilitet vil brugeren også have mulighed for manuel betjening, der 

giver et ekstra element af selvstændighed. 

 

Brug 
Bleen er koblet til en lukket maskine, der er beholder for affaldsstofferne og indeholder en række 

signaler, der kan alarmere plejepersonalet om sundhedstegn for brugeren og praktiske 

indikationer om hvornår tanken skal tømmes og lignende. Bleen skal skiftes en gang om dagen.  

 

Minelet er med til at sikre god hygiejne for brugeren og et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet, 

der vil opleve en reducering af arbejdstimerne og belastende arbejdsstillinger ved bleskift. Dette 

vil give mere tid for plejepersonalet til socialt samvær og anden form for sundheds- og 

omsorgsarbejde.  

 

Etik  
Minelet kan også tilbyde mere ”emotionelle” værdier og erfaringer fra Japan har vist, at pleje 

robotten kan være med til at give brugeren en følelse af selvhjulpenhed og kontrol over eget liv, 

der forhåbentlig fører til mere livskvalitet.  Det er derfor oplagt, at teknologien bliver taget i brug, 

så brugeren kan se de konkret resultater af den tekniske assistance og ikke føler sig fremmedgjort 

af teknologien. 

 

http://www.windel-net.de/uploaded_images/minilet2-755152.jpg


Der er flere etiske overvejelser ved benyttelse af Minelet. Bl.a.”Hvordan vil plejepersonalet, bruger 

og pårørende reagere på anvendelsen af en robot til dette formål?”, ”Vil pårørende og brugere 

anse brugen af Minelet som ensbetydende med mindre omsorg?”. Dette er blot et lille udpluk af 

de etiske problemstillinger, der kan være ved anvendelsen af denne teknologi. Det er derfor 

vigtigt, at betragte denne plejerobot som en hjælp til øget selvhjulpenhed.  

 

Minelet kan nemlig medføre øget værdighed for brugeren og skabelse af tryghed for den bruger, 

der bl.a. ikke ønsker, at være afhængig af andres hjælp til at komme af med sine egen krops 

affaldsstoffer, der kan afhjælpe arbejdssituationer med langsomme bleskift, hvor vedkommende 

vil ligge i sin egen krops affaldsstoffer, der foruden generel ubehag kan medføre udslæt eller 

lignende lidelser, der skal behandles. 

 

Spørgsmål 

 Hvilke udfordringer og muligheder ser I med brugen af en selvtømmende ble i jeres 

afdeling? 

 Et vigtigt aspekt er hygiejne.  

 Et ønske er ”den rolige/uforstyrrede nat”. 

 Hvem ser I som den perfekte bruger?  

 

Video 
http://www.youtube.com/watch?v=SdgBWGGWxdQ&feature=player_embedded  

  

http://www.youtube.com/watch?v=SdgBWGGWxdQ&feature=player_embedded


Den automatiske badekabine - Robotbad 

                      

 

Robotbadet kommer fra det japanske firma Airwater. Badet fungerer ved, at der bliver sprøjtet 

vand og sæbe ud af dyser ligesom i en bilvask. Det har et lille badeforhæng, der beskytter ansigtet 

mod sprøjt og holder varmen inde. På betjeningen kan man dosere vandet, der sprøjter ud fra 

dyser i kabinens sider, samt sæben, der er monteret på dunke ved siden af. Et tørreprogram er der 

dog ikke, så her må plejepersonalet eventuelt træde til. Badet tager 10-15 minutter. Selvbetjening 

er mulig, og man kan selv styre kontrolpanelet eller få hjælp til det af plejepersonalet.  

 

Overvejelser 

 Færre vil føle det kompromitterende for intimsfæren at lægge sig i en maskine i stedet for 

at lade personalet klare badet. 

 Bad af en robot er et af de hverdagsfelter i ældreplejen, velfærdsteknologi vil rykke ind på i 

fremtiden.    

 Kan badet bruges til at spare arbejdskraft?  

 Prøv og sæt jer i de ældres sted ville du bryder dig om at blive renset i en vaskerobot?  

 Intimsfæren. Hvor ubehageligt er det som et voksent menneske at blive badet af andre? 

 Når vi snakker om menneskelige værdier, skal vi også tænke på plejerne og de meget fysisk 
belastende opgaver med at håndtere vores svagelige ældre, som de har. Vil badet være en 
reel hjælp?  



Holdninger til Robotbadet 

 Jeg vil da langt hellere vaskes af en robot uden følelser, end af et menneske der sikkert 

bare opfatter mig som en ting. 

 Selve tanken om at fremmede skal gøre en ren mens man er hjælpeløs er da langt mere 

skræmmende end at en robot gør det. 

 Personligt vil jeg foretrække at blive vasket af en maskine, det vil virke knap så ydmygende. 
Tror ikke de ældre har det godt med at de ikke selv kan vaske sig.  

 Hvis man omdøbte den fra robotbad til bruseskærm lyder den faktisk helt smart. 

 Det der er mest interessant ved hjælpe-teknologi er de muligheder, der gives for 

selvstændighed på trods af handikap - uanset om handikappet nu skyldes aldring eller fx en 

bil ulykke. 

 Det er ikk' et spørgmål om at blive menneskevasket eller robotvasket, men et spørgsmål 

om at blive vasket eller ikke vasket. Jvf det der med de manglende "varme hænder"...det 

handler om at få et bad eller ej. 

 Når der bliver flere ældre, der ikke kan klare sig selv, og færre resourcer til at gøre noget 
ved det, så får vi et problem. Vi kan enten lade stå til, eller forsøge at se på, hvor der kan 
tænkes anderledes (eller tilføre flere resourcer).  

 

 
 
 
 
  



Styrkedragt - Exoskeleton 

 

Robotdragter som eksemplet Hal (vist på billederne) fra det japanske firma Cyberdyne er en 

kropsforlængende teknologi, som kan udvide og forbedre menneskers fysiske formåen. Dragten 

kan bruges til at støtte svage brugere i deres bevægelser eller gøre folk mere stærke ex. hvis man 

som plejer skal foretage meget tunge løft. Den kan også bruges til daglige aktiviteter som at rejse 

sig op fra en stol, gå, klatre og gå op og ned ad trapper. Samt at holde og løfte tunge genstande. 

Dragten forventes at blive anvendt inden for forskellige områder som rehabilitering, støtte og 

fysisk træning støtte i det medicinske område, som støtte til handicappede, som arbejdskraft til 

tunge løft på ex. fabrikker, og til støtte i redningssituationer på katastrofesteder. 

 
Brug  
Når en person bevæger sig sendes nervesignaler fra hjernen til musklerne, og så flytter kroppen 

sig. Når hjernen sender sit signal kan man måle meget svage biosignaler på overfladen af huden. 

Robotdragten fanger signalerne gennem en sensor fastgjort på huden af bæreren. Det er 

brugerens egne muskelbevægelser, der styrer robotdragten. 

 

Spørgsmål 

 På hvilke områder tænker I, at kan dragten bruges? 
 

Video 
http://www.youtube.com/watch?v=iT7IXfcifHE  

 

Specifikationer  
Højde   160 cm 

Vægt  ca. 23 kg, hvor den nedre del vejer 15 kg.  

Drivkraft  Batteri drevet  

Kontinuerlig driftstid Ca. 2 timer og 40 minutter 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iT7IXfcifHE


Servicerobotter 

 
I dag bruges der enorme mængder tid på at hente og bringe ting både i hospitals og plejemiljøer. 
Hvor ku det være smart, hvis man ku få en robot til at hente tingene for sig… udfordringen er at 
robotter i dag ikke kan tage hensyn til uforudsete hændelser, som pleje- og hospitalsmiljøer er 
fulde af. 
 

Krav  
Det knytter sig en række krav til brugen af robotter i pleje- og hospitalsmiljøer:  
 

 Robotten skal vide kunne identificere den situation, den befinder sig i og dens rolle i den 
omgivende kontekst? 

 Robotten skal kunne tage højde for og tilpasse sig til situationen - for netop at være 
langtidsstabil og driftssikker i dynamiske miljøer 

 Robotten skal ku fungere i situationer, der bl.a. kan omfatte interaktion med mennesker?  

 Robotten skal hurtigt og effektivt kunne skifte modus til skiftende miljøer og 
arbejdsopgaver? 

 

Udfordringer 
 

 Intimsfære 

 Fart – hastighed hvormed robotten møder en modgående 
  



Giraff – tele-presence robot 

 

 

Giraff er en telepresence-robot, som eksempelvis kan sætte ældre og plejekrævende i kontakt 

med hjemmeplejere og andet sundhedspersonale. Den er nem at betjene og kan medvirke til at 

skabe en bedre kontakt mellem borgere og hjælpere. Teknologien kan samtidig reducere 

ressourceforbruget på transport til og fra brugernes hjem, da noget af kontakten kan foregå via 

robotten.  

Giraff har også været anvendt i operationssammenhænge, hvor en specialist har opereret mens en 

eller flere kolleger på den anden side af jorden har fulgt med via Giraff’en. Efterfølgende endt 

oplæring er Giraff’en sendt til de observerende læger, som har fået vejledning fra specialisten via 

Giraff’en. 

Giraff er skabt af amerikanske Stephen von Rump, der selv kommer og demonstrerer Giraff'en  

  



Kommunikation uden stemme 

 
 

 
FI Danmark præsenterer en række hjælpemidler, som kan bygge bro over udfordringerne, så 
kommunikationen kommer til at fungere. 
 
Bl.a. præsenteres hjælpemidlet Roll talk som bruges  til kommunikation ex. på intensivafdelinger, 
når en patienter vågner og endnu ikke er i stand til at bruge deres stemme: 
 
 
”...] undersøgelser viser, at patienterne finder det frustrerende, angstfremkaldende og meget 
utrygt ikke at kunne kommunikere verbalt. De fortæller desuden, at erfaringer viser, at 
kommunikation med kritisk syge patienter, som ikke kan tale, kommer til at foregå på 
plejepersonalets eller de pårørendes præmisser og får karakter af ja⁄nej–spørgsmål og relaterer sig 
til procedurer.” 
 
Målet er, at kommunikationsudstyret kan gøre indlæggelsestiden mindre problematisk og kritisk 
og i bedste fald reducere omfanget af intensivsyndromet for patienterne.” 
 
 
  

http://www.falckigel.no/shop/index.aspx?mid=3856&intshopcmd=&group=1847&prod=1854
http://www.falckigel.no/shop/index.aspx?mid=3856&intshopcmd=&group=1847&prod=1883


Optisk Sengevagt & Passagealarm 

 

 

STT Condigi præsentere Optisk Sengevagt og Passage alarm. Den optiske sengevagt er en 

sengedetektor til senge på plejehjem og miljøer for ældrepleje. En alarm sendes, når patienten 

forlader sengen eller ikke vender tilbage indenfor en specificeret tidsramme.  

 

Den optiske sengevagt har en justerbare følsomhed. Sensoren kan enten sende en alarm, når 

patienten går fra sengen eller så snart, at patienten sætter sig på sengekanten. 

 

Sensoren er baseret på visionsteknologi, så den ”ser” og fortolke situationer. Det gør, at sensoren i 

høj grad kan tilpasses patientens behov. 

 

Passagealarmen fungerer som en døralarm, der alarmerer personalet, hvis døren åbnes. Til forskel 

fra den almindelige døralarm, kan passagevagten indstilles til hvilke tidspunkter af dagen, alarmen 

skal aktiveres. Det betyder, at passagevagt kan indstilles til fx kun at være aktiv om natten. 

 

Passagevagten kan også slås til og fra manuelt (der er en 10-sekunders forsinkelse, så personalet 

kan slå alarmen fra).  

javascript:ShowPicture538(255,203,'','OS.jpg','OS')
javascript:ShowPicture538(255,203,'','Passagevakt-869-239x187(1).jpg','Passagevakt 869')


Sikkerhed – muligheder med overvågning 

 

             
 
 
Der er en stor udfordring i at skabe sikre rammer for vores ældre især dem, der ikke husker så 
godt. Og når vi taler sikkerhed, snakker vi også om de positive muligheder med overvågning. 
SAFELINK kommer og præsenterer deres GPS eftersøgningsudstyr og indendørs positionering. 
 
GPS systemet skal ses som et hjælpemiddel/værktøj, hvormed plejerne kan finde beboeren, 
hvis/når denne ikke kan finde hjem. Det hænder faktisk ofte, at plejerne må ud at hente beboeren 
forskellige steder i området, men med GPS’en skal de bruge langt færre menneskelige ressourcer, 
fordi de kan de nu nøjes med at sende en sms fra en mobiltelefon til trackeren på beboeren. Ved 
hjælp af den sms, som de modtager retur fra trackeren, kan de umiddelbart tage ud og finde 
beboeren. 
 

Udsagn fra brugers pårørende  

Livskvalitet og værdighed 
Hvilken betydning har det for hendes mand, at han nu kan spores? ”Det er svært at sige, hvad det 
betyder for en dement, men han får jo meget mere livskvalitet og værdighed fordi han selv kan 
komme omkring og ikke skal lukkes inde… Han har fået meget mere frihed og flere 
udfoldelsesmuligheder - han får lov at gå lidt ned ad gaden”. 

Udsagn fra brugers plejer 

”Selvfølgelig kan man sige, at det er et indgreb i den personlige frihed, men vi ser det som et 
endnu større indgreb, at vores beboer ikke på egen hånd kunne gå ned i vores have”. 

 

Udsagn fra plejers chef 

” ]eg tænkte bl.a. over, om det ikke var mere nødvendigt at ansætte mere personale og dermed bruge pengene til 

plejen. Jeg var også bekymret for, om udstyret gav os en falsk tryghed og spekulerede på, om der blot var tale om et 

modefænomen.” 



Genoptræning med robotfliser 

      

Patienter med knæskader eller kredsløbsproblemer kan blive udfordret af en træningsrobot. 
Robotten er resultatet af et udviklingsprojekt mellem OKÆ Genoptræning og Entertainment 
Robotics. Formålet er at udvikle muligheden for at anvende robotteknologi i genoptræningen. 
 
Genoptræningen foregår på ti kvadratiske robotplader, der kan hægtes sammen med magneter og 
blinke i forskellige farver. Fliserne guider patienterne igennem et spil, hvor det handler om hurtigst 
muligt at ramme felterne, der blinker med ens farve. Det ligner ren leg og ser umiddelbart ikke ud 
til at have meget med genoptræning at gøre. Og det er meningen. Robotten motiverer til 
bevægelse, den giver afveksling i den almindelige træning, og så synes de fleste, at det er rigtig 
sjovt. 
 
Projekter er fokuseret på at finde anvendelsesmuligheder for brug af robotpladerne i 
genoptræningsforløb. - Vi har brugt robotten meget til knæpatienter og patienter med 
kredsløbsproblemer.  
Den første gruppe kan sidst i deres genoptræningsforløb få udfordret deres bevægelser, uden at 
de tænker over det. Kredsløbspatienterne har rigtig godt af at få pulsen op, og det er robotten 
også god til.  
 
Robot-fliser, der kan kommunikere med sine omgivelser. Fliserne kan placeres på et gulv og/eller 
op ad en væg og vil ved hjælp af lys og lyd motivere patienter, der skal genoptrænes, til at bevæge 
sig i bestemte mønstre. Teknikken kan ligeledes benyttes til at motivere demenspatienter til at 
reagere og respondere på handlinger som lys, lyd og bevægelse. Bruges ex. på Sygehus Fyn 
Svendborg er det forskellige grupper af hjertepatienter, der er blevet genoptrænet det sidste 
halve års tid.  
 
Teknologi: Fliserne består af en elektronisk, interaktiv overflade, og hver terapeutiske behandling 
har sit kontrolprogram. Fliserne kan sættes sammen og kommunikerer via trådløs teknologi. 
Robotflisen er baseret på moderne kunstig intelligens og indeholder hver en lille computer, batteri 
og trådløs kommunikation. Hver flise kan registrere det tryk, der kommer fra en fod eller hånd og 
svare med lys i forskellige farver og mønstre. Konfigurerbarheden (at man umiddelbart kan sætte 
teknologien op og flytte rundt på den i nye opstillinger inden for 1 minut) er under patentering. 
 
Perspektiv: Fliserne er på vej til Odense Kommune for at se på den kommunale forebyggelse og 
genoptræning, dels på et ældrecenter dels på en institution for børn med autisme. Samtidig er der 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1035/1479439623_b1db8e3ea5.jpg&imgrefurl=http://flickr.com/photos/8236981%40N06/1479439623&usg=__FkMMfWYZ0Wqr6XoI5pO4RgWkKqE=&h=363&w=350&sz=59&hl=da&start=43&sig2=0hRRJ6WccH0I6i-HcTFejw&um=1&tbnid=3V_Z8mEB87iXBM:&tbnh=121&tbnw=117&prev=/images%3Fq%3Dhenrik%2Bhautop%2Blund%26ndsp%3D21%26hl%3Dda%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN%26start%3D42%26um%3D1&ei=aIwGS_AJgvr4Bofd_cUN


indgået aftale om at benytte teknologien på et hospital i Paris, Hospital de la Salpetriere, med 
børn med autisme.  
 
 

Udsagn  
 ”Det er helt klart sjovere med robotten, men også enormt hårdt” citat Karina Kristensen på 

25 år, som fik opereret sit knæ og nu er kommet så langt, at hun kan bruge robotten.  
 
 

Potentielle anvendelsesmuligheder  
 Flere spil, fordi det motiverer patienterne 

 Mulighed for at spille på flere niveauer. 
  



3D print - Rapid Prototyping 

      

3D print kaldes også Rapid Prototyping. Med denne teknologi producerer man emner i forskellige 
materialer direkte fra en 3D-fil. Emnet bygges langsomt op, lag for lag, og man kan dermed få 
detaljer og funktioner med som ikke er muligt at få med i en traditionel sprøjtestøbnings- eller 
spåntagningsproces. RP anvendes både til fremstilling af prototyper, der til forveksling ligner 
slutproduktet, og til fremstilling af komplekse færdige produkter i mindre serier også kaldet RM 
(Rapid Manufacturing). 
 
Inden for hospitalsverdenen kan man bruge teknologien til at printe nye hofter eller knæskaller, 
specifikt tilpasset patienten. Til den tilskadekomne med hul i hovedet ser man teknologien 
anvendt til at printe plader, der passer specifikt til ex. et hul i hovedet.  
Man laver printet ud fra en 3D scanning, så graden af præcision er væsentligt højere end efter en 
støbning. Samtidigt er produktionstiden væsentligt nedsat. 
 
Inden for plejesektoren kan vi komme til at se print af håndtag, der er specialprintede til en hånd 
eller fod ramt af eksempelvis gigt.  
I dag tager læger en 3D-kopi af kraniet før operationen. Det gir dem en langt bedre mulighed for at 
forberede operationer.Den fysiske gengivelse af patientens hoved giver vigtig viden til kirurgerne, 
når de forbereder sig til operationer.  
 
Kombinationen af brugen af scanner og 3D-printer sparer både tid og besvær for patienterne. 
 
Det har været muligt siden sidst i firserne at have en fysisk kopi af patientens krop. Forskellen er 
tiden. I dag tager det ca. 8 timer at printe et kranium i fuld størrelse.  
  

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.strath.ac.uk/media/departments/dmem/studentresources/updated/digitaldesignlab/rapidprototyping/3d%2520printer%2520(skull)orig.JPG&imgrefurl=http://www.strath.ac.uk/dmem/businessandindustry/rapidprototypingandmanufacturingfacilities/rapidprototypingfacility/&usg=__KUjPgCeXn82vuaVMT4MbQfB8v8Q=&h=1125&w=1500&sz=953&hl=da&start=54&sig2=YW1MQKpUyBg8ITdXIf7iCw&um=1&tbnid=FFdR8Kq6d1yZQM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D3%2Bd%2Bprint%26ndsp%3D21%26hl%3Dda%26rls%3Dcom.microsoft:*%26sa%3DN%26start%3D42%26um%3D1&ei=GYwGS7itC4rQ-QbDw4XGDQ


En ekstra ved afbud 

Operationsrobotter 

 
 
 
Robotter har en højere præcision og er mere stabil på ”hænder og fingre". Robotterne vil ikke 
binde store knob med tykke suturer og vil ikke skære i sunde, normale væv. Risikoen for infektion 
mindskes samtidigt, da robotkirurgerne ikke kræver store snit i kroppen. Afhængigt af robotten er 
der kun behov for et par miniature huller. Risikoen for infektion er mindsket indvendigt fordi et 
mindre areal er udsat for bakterier og restitutionstid bliver nu forkortet pga. af de mindre snit. . 
Samt med store snit i kroppen og åbninger er der mere smerte efterfølgende. Smertegraden vil 
blive reduceret hvis indsnittene er mindre.  
 

Risici  
 

 Strømudfald 

 computernedbrud  

 andre elektriske problemer 

 Hospitaler har nødgeneratorer så de fleste af disse problemer er væk 
 
 

http://www.odec.ca/projects/2008/brai8z2/Dates.html
http://www.odec.ca/projects/2008/brai8z2/Dates.html
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