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o Etableret i 1906 

o Non-profit, selvejende 

o 33 centre  

o ca. 1000 ansatte (DTI) 

o 85 ansatte her 

Teknologisk Institut, Robotteknologi 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 
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Dagens program 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

Eksisterende hjælpemidler til forflytninger, deres problematikker 

og udfordringer v. Lone 

Innovation ud fra biomekaniske princippier (stålift og træningsredskaber) 

v. Miriam fra NeuroGymTech  

Pause – forfriskninger i robothallen 

Demonstration i robothallen 

Demonstration af STAID og træningsteknologier v. Miriam 

Videooptagelser af udfordrende forflytninger fra hverdagen på et plejehjem 

v. Lone  

Frokost 

Miriam står til rådighed for yderligere demonstration 

Introduktion til Workshop 

Deltagerne fordeles i grupper, der stilles opgaver og fordeles rekvisitter v. Lone 

Workshop 

Deltagerne arbejder med rekvisitter på at udvikle nye hjælpemidler til forflytninger 

Fremlæggelse af gruppearbejdet 

Hver gruppe bruger 4-10 minutter på at fremlægge ideer 

Opsamling og Tak for i dag 

v. Jørgen 
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Hvilke teknologier/hjælpemidler findes 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

Fra HMI´s hjemmeside (hjælpemiddelbasen): 

 

- Mobile personløftere med løftesejl til forflytning  

 af siddende person (34) 

-   Mobile stålifte (19) 

-   Stationære personløftere monteret på væg,gulv,loft(26) 

-   Løftesejl (81+26+3+27) 
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Mobile personløftere med løftesejl til 

forflytning af siddende person 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/6147.Jpg
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Løftesejl (siddesejl ff) 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/16956.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/8353.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/21027.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/8379.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/8310.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/15657.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/9919.jpg
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Løftesejl (siddesejl ff) 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/16253.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/78.Jpg


CareNet-arrangement 12.09.12 

Robot-løft (siddende ff) 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

../../../P-Robotteknologi/Robotter/Udviklingsprojekter/Ældre og omsorg/Diverse artikler, præsentationer og andet baggrundsmateriale/demo.mpg
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Mobile stålifte 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/21310.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/11482.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/6982.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/27691.jpg
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Løftesejl (ståsejl) 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/7002.jpg
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Løftesejl (ståsejl ff) 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/33080.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/9722.Jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/11415.jpg
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Stationære personløftere (væg, gulv, loft) 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/19892.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/29525.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/12898.Jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/6574.Jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/12898.Jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/28850.jpg
http://www.hmi-basen.dk/blobs/orig/12409.Jpg
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Problem med eksisterende løsninger: 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

• Tager afsæt i at enten kan man stå eller også  

 kan man ikke (for unuanceret) 

• Med den rette støtte kan alle (=flere) stå (omend ikke gå) 

• Brugeren passiviseres, bliver afhængig af hjælp, 

 objekt- umyndig- og uselvstændiggøres 

• Brugerens egne kræfter/ ressourcer mm udnyttes ikke 

• Personalet slides  

• Samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt ikke at  

 selvstændiggøre handicappede 

• Kertemindes beskrivelse 

• Andet  
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Hypotese (biomekanik): 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

Langt flere personer kan -i længere tid i deres liv-  

overføres STÅENDE hvis teknologien/ hjælpemidlet: 

• har andet og bedre - angrebspunkt  

      - trækretning 

      NB: kroppens samlede tyngdepunkt 

      - tempo 

• ´fixerer fundamentet´(fødder og knæ) 

• faciliterer til at brugeren kan bruge egne (arm)kræfter 
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Konkret inspiration til den nye 

teknologi 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

• Brugeren skal kunne selvbetjene (hvis ressourcer) 

• Handicapbeklædning tænkes ind 

• RMD´en 

• Quick Moverens  

 princip med ´klapper´? 
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Hvad skal tænkes ind i ny den nye 

teknologi? 

Energi & Klima 

 

Intelligent Byggeri 

• Brugeren skal kunne selvbetjene (hvis ressourcer) 

• Handicapbeklædning tænkes ind 

• Andet 

 



Kontaktoplysninger 
 

Teknologisk Institut, Robotteknologi: http://robot.dti.d 

 

Tilmelding til nyhedsbrev om velfærdsteknologi, robotter, kurser, konferencer  mm: 
www.teknologisk.dk/robotnyheder 

 

Netværk for udviklere, leverandører, aftagere,   

slutbrugerorganisationer og myndigheder: www.carenet.nu  
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http://robot.dti.d/
http://robot.dti.d/
http://www.teknologisk.dk/robotnyheder
http://www.carenet.nu/

