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Introduktion 
Vi hører oftere og oftere om sundhedsmæssige problemer rund omkring i verden. Man hører også 

om flere udbrud af epidemier, hvor der er stort behov for sundhedspersonale. Der kan være store 

risici for læger og sygeplejesker, når de udfører arbejde i de ramte lande. Flere sygdomme end 

nogen sinde før bliver multiresistente, fordi vi giver antibiotika ved de mindste tilfælde. 

 

For os startede processen med, at vi havde projektuge på skolen, hvor vi arbejdede med VEX 

Robotic. Vi fik til opgave at finde en løsning på et simpelt problem i hverdagen, som VEX robotten 

kunne løse. Vores idé var en automatisk blodprøvemaskine. Efter et besøg på det lokale plejehjem, 

har vi har tilføjet en ny dimension til vores projekt, idet vi også kan se muligheder herhjemme. 

 

Vi valgte at arbejde videre med den automatiske blodprøvetagningsmaskine, fordi vi ser, at det 

udgør en sundhedsmæssig risiko, når der tages blodprøver på mennesker der har smittefarlige 

sygdomme, og vi vil derfor prøve at finde en mere simpel måde at gøre det på.  

 

Problemstilling 
Kan man lave en sundhedsrobot, der kan afhjælpe manglen på læger og sygplejesker i 

sygdomsramte lande. Og kan man også anvende en sådan robot på f.eks. ældre plejecentre som 

erstatning for varme hænder. 
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Hypotese 
Vores idé går ud på at gøre det nemmere at tage blodprøver på sygehusene og hospitalerne, men 

også i lande, hvor der er mange smittefarlige sygdomme som f.eks. malaria og ebola. Vores idé skal 

også være med til at hjælpe sygeplejerskerne på sygehusene med at gøre de lidt mindre ting, uden at 

der skal være absolut opmærksomhed. 

Konklusion 
Ved produktpræsentation over for teknikere, læger og ældre (uddybning side 8 og 9) blev 

sundhedsassistenten modtaget godt, og vi fik idéer til, hvad der kan forbedres. 

Sundhedsassistenten kan allerede bruges til ting som at hjælpe med blodprøver og måle puls, der er 

dog stadig plads til forbedringer. Der skal arbejdes på præcision ved stikning og et mere 

brugervenligt design, der ikke skriger robot. Nogen af reservedelene (se side 8) skal også 

forstærkes, så de ikke går så nemt i stykker. 

 

Processen kort fortalt 

1. Ønske om en nem CRP (C-Reactive Protein) 

2. Arbejde på prototype i Vex 

3. Arbejde på prototype i Vex med Hummingbird 

4. Interview med Slagelse plejecenter og læge på Slagelse Centralsygehus 

5. Videreudvikling af robotten 
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Bagrund for projektet  
Målet med vores projekt er at gøre det nemmere at få taget en blodprøve i de fattigere lande, såvel 

som i Danmark, uden at det kommer til at koste helt vildt mange penge og tid. Vi vil samtidig give 

den flere funktioner, der skal kunne hjælpe sygeplejerskerne med deres arbejde. Selvom det er en 

maskine, tænker vi også meget på sikkerheden i forbindelse med at blodprøverne tages. Vi vil være 

helt sikre på, at det lykkes hver gang. Idéen er også, at sundhedsrobotten skal mindske faren for 

smittefarlige sygdomme som f.eks. ebola og malaria. Vi lægger især vægt på det med at lave en 

hurtigere og billigere sygeplejerske, som skal kunne erstatte nogle af sygeplejerskernes opgaver. 
 

På Læger uden Grænsers hjemmeside har vi fået viden om ebola og læst om sundhedspersonalets 

arbejde i de ramte områder.
1
 

”Det er nødvendigt at være ekstremt forsigtig, når man tager blodprøver for at undgå, at læger og 

sygeplejersker bliver smittede”. 

Overstående citat er fundet på Læger uden Grænsers hjemmeside, og har inspireret os til arbejde på 

vores sundhedsrobot.  

 

”Personalet er nødt til at bære isolationsdragter på grund af den meget høje smittefare, og det kan 

opleves som meget skræmmende at være indlagt og isoleret. Personalet forsøger bedst muligt at 

give patienterne menneskelig omsorg ved øjenkontakt, kropsberøring og samtale”. 

Som I kan læse i citatet fra Læger uden Grænser kan en robot ikke erstatte den menneskelige 

kontakt som sundhedspersonale har i deres omgang med patienterne. 

 

 

 

                                                
1 http://msf.dk/sygdomme/ebola/ 
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I medierne hører vi tit om, at vi mangler varme hænder og at vores sundhedspersonale bliver 

stressede, da de har alt for travlt. I Berlingske Tidende læste vi, at der over en periode på 5 år var en 

nedgang i ”De varme hænder” på 14.000 
2
 

 

Ovenstående tabel bekrafter hvad vi høre i medierne, da vi kan se, at der både i ældrepleje og 

sundhed er et stort fald i ansatte bare fra 2010 til 2011. 

Vi har fundet tabellen i arbejderbevægelsens erhvervsråd.
3
 

Tankerne bag vores robot er, at den også skal kunne afhjælpe den stressede hverdag i det danske 

sundhedssystem.  

 
                                                
2 http://www.b.dk/nationalt/flere-kolde-haender-faerre-varme 
3 http://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nulvaekst-i-genopretningspakken-rammer-den-offentlige-
beskaeftigelse.pdf 

http://www.b.dk/nationalt/flere-kolde-haender-faerre-varme
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Tilblivelsen af vores sundhedsrobot 

 

Første prototype 

Vores idé fik vi fra en projektuge, vi havde et par måneder inden vi begyndte med Unge Forskere. 

Det første vi gjorde, efter at vi begyndte med Unge Forskere, var at brainstorme på idéer over, 

hvordan vi kunne få taget blodprøver og få samlet blodet op efter den er taget. Det er en meget svær 

opgave at løse, men vi har taget 

opgaven på os og gøre vores 

bedste. 

Vores første prototype lavede 

vi i Vex. Den ses på billedet 

her. 

 

Den fungerede ved, at når man 

lagde hånden på pladen, 

drejede en arm med en krog, 

som holdte en nål ned og stak 

dig i fingeren. Derefter kørte 

armen tilbage og lagde nålen 

med blodet i et glasrør i en rille, 

hvorfra det skulle kunne 

transporteres videre. 

 

 

Vi havde dog store udfordringer med denne robot, da Vexmotorerne ikke kørte lige langt hver gang. 

Derfor var vi nødt til at bygge forskellige nødstop på den, så nålen ikke stak dig for hårdt. 

 

Vores programmering til den førte robot kan ses på bilag 1  

 

 

 

 

 

 

Se QR-koden for robotten i aktion 
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Anden prototype 

I stedet for bare blodprøvemaskine, har vi besluttet 

også at give sundhedsrobotten andre funktioner og 

lave den lidt mere effektiv. Heriblandt monterer en 

pulsmåler på robotten, så den kan måle ens puls. Vi 

har også tænkt os at give den en lungekapacitetsmåler, 

der vil gøre det muligt at måle ens lungekapacitet, og 

skanne for forskellige sygdomme ved hjælp af et 

Spirometer. Disse opgraderinger skal gøre vores robot 

til en slags hjælpe-sygeplejerske. 

 

Robotten fungerer på den måde, at der sidder to Hummingbird 

motorer, spejlvendt over for hinanden på en plade. Til begge 

motorer er et tandhjul tilsluttet, som sider i en rille lodret på 

bundpladen. Når motorerne drejer den ene vej, kører pladen, 

motorerne sidder på op, og hvis de drejer den anden vej, kører 

pladen ned. På pladen er der en strips, som holder en engangsnål, 

så når pladen kører ned, skal din finger bare ligge det rigtige sted under den, og så bliver du stukket 

af nålen, hvor den derefter kører op igen. Vores programmering kan ses på bilag 2 

 

 

Pulsmåleren er en sensor lavet til en Arduino, som fungerer ved, at hver gang den måler en puls, 

sender den informationen til Arduinoen, som sender det videre op til et vindue på computeren, hvor 

pulsen kommer til at stå. Den sender også information til en LED, som blinker din puls. Se 

programmeringen på bilag 3. 
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Udvikling af reservedele 

  

 

 

 
 

 

 

Interview 
 

Interview på plejecenter   

Onsdag d. 27. januar havde vi fået lavet en aftale 

med Antvorskov Plejecenter om at komme ud og 

snakke med en af beboerne på centeret. Vi fik lov 

til at snakke med Bodil på 91 år,- som også havde 

været ude på vores skole. Ude på centeret viste vi 

vores robot til Bodil og to af ældreplejerne. De 

syntes godt om idéen og kom også med flere 

forslag til udvidelser som f.eks. temperaturmålere 

og måling af blodsukker til dem der har 

sukkersyge. Især ældreplejerne syntes rigtigt godt 

om idéen og sagde, at de godt kunne tænkte sig 

sådan en robot, fordi de faktisk ikke selv må tage 

blodprøver. 

 

 

Konverter  

Denne del gør at vi kan 

tilslutte jernstænger fra VEX 

til en Hummingbird motor.  

Motor holder 

Her ser vi den del, der holder 

motoren fast på robotten. 

Hullet i midten er til 

konverteren. 

Standart skruehuller 

Det her er en del vi bruger 

som vi sætter på de andre 

dele, så de kan skrues på 

robotten. 
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Interview med læge 

Søndag d. 28. februar fik vi et interview med en læge. Vi fik lov til at snakke med reservelæge 

Malene Liberoth på Slagelse Centralsygehus. Vi spurgte ind til tre ting: 

1. Tror du, man ville kunne bruge vores robot som hjælp, når man rejser ud i verden? 

2. Tror du, man ville kunne brug den på de danske sygehuse? 

3. Vi er også i gang med at få monteret 

en pulsmåler og en 

lungekapacitetsmåler. Hvad syntes du 

om det? 

Til det første spørgsmål svarede hun, at man 

nok godt ville bruge den, men at man skal 

huske at tage højde for strømforbruget da det 

ikke er alle steder der har stabil strøm. 

I forhold til om man kunne bruge den på de 

danske sygehuse, mente hun, at det den nok 

ikke ville fungere så godt, da man altid skal 

tage mere end en blodprøve, og fordi folk har 

forskellige størrelse fingre. 

Angående lungekapacitetsmåleren kom det an på hvilken slags lungekapacitet man måler Hun 

sagde selv: ” Det kommer an på hvilke slags lungekapacitet man måler, for på hospitalet arbejder 

man med fire forskellige former for lugekapacitet”. Hun mente heller ikke, at pulsmåleren ville 

kunne bruges så meget, da man ikke kun måler puls en gang, men flere gange over dagen. 

Ud fra dette kan man konkludere, at idéen godt kan fungerer, men at den måske skal fungerer på en 

anden måde. 

 

Interesse for projektet 

Rufus Gifford 

D. 3. november 2015 var vi så heldige på 

Antvorskov Skole, at den amerikanske 

ambassadør i Danmark, Rufus Gifford kom på 

besøg. Vi var så heldige at få lov til at præsentere 

vores idé for ham. Og han syntes rigtigt godt om 

den og håbede, at vi ville komme langt med den. 
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Bilag 

 

Bilag 1 - programmering i Vex  

Dette er programmeringen til 

vores første robot. Den 

fungerede ved, at den 

ventede til at ens finger kom 

inde for 30, hvor den efter 

det kørte en motor for at 

larme (man kunne ikke 

tilslutte højtalere). Den kørte 

derefter armen ned og holdte den der i 2 sekunder. Så kørte den armen tilbage ventede igen og gav 

slip på nålen og kørte armen tilbage. 

Bilag 2 - programmering i Hummingbird (BirdBrainRobotServer) 

Her kan I se programmeringen til vores anden prototype. Det 

den gør er, at når man klikker på start køre begge motorer 

ned i 4.5 sekunder og stopper derefter. Når de så har været 

nede i 4 sekunder køre den op igen op stopper alt. Den kører 

programmet en gang. 

 

Bilag 3 -programmering i arduino  

Herunder ses starten af vores programmering til vores 

pulssensor. Det den skal gøre er, at den måler den 

information den får fra sensoren 50 gange. Derefter tager den 

gennemsnittet af de 50 tal, den har fået. Den dividerer 

gennemsnittet med 60 og ganger det med 1000. Den bruger 

så det resultat som mellemrum mellem to blink på en LED. 
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Arbejdet frem til finalen 
Arbejdet frem til finalen har været hårdt men også spændende. Vi har arbejdet på flere forskellige 

nye funktioner, og vi er stadig i proces. 

 

Temperaturcensor 

Vi har fået monteret en temperatur sensor på vores robot, som måler hvor varmt, der er i rummet, 

som den befinder sig i. Dette er for at demonstrere, at man også kan måle temperaturen på de syge. 

Temperatur censoren havde vi også med til semifinalen.  

Først fandt vi sammenhænget mellem input på Arduino og den virkelig temperatur: 

Input fra sensor Mål temperatur i grader celsius 

144 22   

112 4   

   Forskel på input Forskel på målt temperatur 

32 18   

   Forhold mellem input og målt temperatur 1,78 

   Nulpunkt   104,89 

   Vores formel:     

(input fra sensor - nulpunkt) / forholdet   

 

 

Opsætning til vores temperatursensor. 
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Kalibrering til vores CRP måler 

Vi har også arbejdet på et nyt kalibreringssystem til vores CRP del. Det, det nye system skal gøre, 

er at kalibrerer hvor langt nålen skal køre ned, da ikke alle har lige store finger størrelser. Denne idé 

har vi fået fra interviewet med læge Malene Libroth (se side 9). 

 

 

  

Her er programmeringen til vores 

temperatursensor. 

Her ses vores formel, der ændrer 

input fra Arduino til grader celsius.  

Temperaturen ses på et display også 

kaldet Liquidcrystal eller lcd. 

Her ses hovedparten af vores robot, 

hvor der er sat en servo-motor på 

med en arm, hvor der sidder en 

tryksensor. 
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Vores Arduino programmering der 

skal gøre, at den kalibrerer hvor langt 

nålen kører ned.  

Denne programmering arbejder vi 

stadig på. 
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Pulssensor 

Vi har arbejdet videre med vores pulssensor, men har ikke kunne få den til at virke. Vi har prøvet 

med fire forskellige sensorer, men der er ingen af dem der fungere og vi har også prøvet at lave en 

ny formel til programmeringen, men kunne heller ikke finde et mønster der.  

Vi har bestilt en ny pulssensor, som vi forventer, vi kan få til at virke. 

 

Det vi mangler at arbejde på 

Vi skal bruge en del tid på at få alle de forskellige dele sat på robotten, så vi har en samlet 

”Sundhedsassistent”, i stedet for 3 forskellig dele, der ikke hænger sammen. Vi skal også arbejde på 

robottens udseende. 

 

Tak til 
Vi vil gerne sige tak for hjælpen med rapporten til - Helle Haim, Kim Svensson, Læge Malene 

Liberoth, beboer på ældreplejecenteret Bodil, Dorte Kamstrup, Mette Birk, Ældre Plejecenteret og 

Rufus Gifford. 

Vi vil gerne give en speciel tak til vores lærer Micheal Fynsk. 

 


