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Pågående forskningsprojekt i Norge ”Human Interactive Robotics för 
Health care (HiRO)”

‒ Institut för Energiteknik, Skien kommun, Sunnaas sjukhus, Halodi Robotics, 
Göteborgs Universitet

‒ Svensk del: Humanoid robots in swedish health care, finansierad med ALF-medel 
hösten 2022

‒ Humanoida robotar i svensk hälso och sjukvård
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Utmaningar inom hälso-sjukvården

‒ Patienterna blir fler och personalen blir färre

‒ Vi behöver fler händer i vården

‒ Vi behöver arbeta så effektivt som möjligt

‒ Vi behöver hålla kvalitén så god som möjlig

‒ Behov för att hitta andra eller nya lösningar för många av de uppgifter som utförs

Kan man använda robotteknologi till något av detta? 
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Robotik i sjukvården, många olika användningsområden

‒ Medicinering, mat

‒ Operationer

‒ Logistik – transport

‒ Exoskelett och robotarmar för träning av gång, armfunktion, rörlighet, muskelstyrka

‒ Små och stora robotar, från dammsugare till självkörande fordon

‒ Robotic Process Automation (RPA) för återkommande (lika) processer

‒ Kan använda Artificiell Intelligens och machine learning för att förbättra funktioner 

‒ Etiska och juridiska utmaningar Smer kommenterar - Robotar och god vård

https://smer.se/wp-content/uploads/2022/04/smer-kommenterar-2022-2-robotar-och-god-vard.pdf


Humanoida robotar

Mänsklig storlek

Ger en annan interaktion än en liten robot

I detta projektet, roboten EVE från Halodi Robotics, Moss, Norge

EVE — Halodi Robotics

https://www.halodi.com/eve


Syfte

Att kartlägga och beskriva möjliga användningsområden, 
föreställningar och attityder, samt andra hinder och underlättande 
faktorer för att använda en humanoid robot i olika svenska 
sjukvårdsmiljöer

‒ För att uppnå syftet är olika åsikter viktiga att få med!



Forskningsfrågor

Vilka är de uppgifter som personer med funktionsnedsättning och anhöriga 
identifierar som de kan få hjälp med, eller kan utföras av en humanoid robot?

Vilka är tankarna, föreställningarna och förhållningssätten till interaktion med 
och användning av en humanoid robot på jobbet (sjukhuspersonal) och i 
hemmiljön (personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga)?

Vad är den upplevda acceptansen och förväntade användningen av en 
humanoid robot?



Metod

Individuella samtal/intervju (ca 10-15 min)

Digitalt (Teams) eller telefon



Information och samtycke

Alla som önskar delta i forskningsprojektet behöver

‒ Läsa informationsbladet

‒ Signera samtycke till att delta



Sprid gärna information om studien!

Vill du eller någon du känner delta?

Kontakt: Arve Opheim, arve.opheim@vgregion.se mobil: 070-0822239

Tusen tack för hjälpen och uppmärksamheten!

Delta i forskningsprojekt om robotar i sjukvård och hemmiljö! -
Habilitering & Hälsa (vgregion.se)

mailto:arve.opheim@vgregion.se
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/nyheter/nyheter-2022/delta-i-forskningsprojekt-om-robotar-i-sjukvard-och-hemmiljo/


UF-företag Klara teoretiska Gymnasium

En grupp studenter önskar ta fram ett hjälpmedel som kan förbättra 
handgrepp hos personer med CP

De behöver komma i kontakt med någon som har CP, och som kan 
tänka sig att testa och diskutera med gruppen

Arve Opheim är rådgivare och kan förmedla kontakten

‒ Arve.opheim@vgregion.se

‒ Mobil: 070-0822239 

mailto:Arve.opheim@vgregion.se

