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Hvordan kan interaktionen mellem Telenoid og ældre med demens 
karakteriseres og i hvilken grad kan interaktion med Telenoid lindre 

symptomer på demens hos disse personer? 
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Telenoid 

1. 50 cm høj 

2. Detaljerede øjne, men ellers hvid og neutral I ansigtet 

3. Uden hænder eller ben. 

4. Vejer ca.4,5 kg 

5. Teleopereret og på ingen måde autnom 

6. Udviklet af Hiroshi Ishiguro Laboratories på ATR i Kansai, 

Japan 



Hvad er en robot? 



”Amerikansk mand fik at vide, at han skulle 
dø gennem en skærmrobot” 

1. “Mens han var indlagt på 
Kaiser Permanente Medical 
Center i byen Fremont med 
lungesvigt, fik han nemlig 
besked om sin forestående 
død gennem en skærmrobot.” 

2. ”Robotten, der var tale om, er 
lige så høj som et menneske. 
Øverst er den udstyret med en 
skærm og et lille kamera, så 
læger og patienter kan 
videosamtale.” 

3. Men er det faktisk en robot ? 

Kilde: Dr.dk, 10-3-19 

https://www.dr.dk/nyheder/udland/amerikansk-mand-fik-vide-han-skulle-doe-gennem-en-skaermrobot?cid=soc_facebook_drnyheder_g2p9etqs&fbclid=IwAR1PQU4LP8KwMs5Bg0wn1_2aEXKJCCOpq6S1F399aBKQ5WwPSGgMkMYZBm4
https://www.dr.dk/nyheder/udland/amerikansk-mand-fik-vide-han-skulle-doe-gennem-en-skaermrobot?cid=soc_facebook_drnyheder_g2p9etqs&fbclid=IwAR1PQU4LP8KwMs5Bg0wn1_2aEXKJCCOpq6S1F399aBKQ5WwPSGgMkMYZBm4
https://www.dr.dk/nyheder/udland/amerikansk-mand-fik-vide-han-skulle-doe-gennem-en-skaermrobot?cid=soc_facebook_drnyheder_g2p9etqs&fbclid=IwAR1PQU4LP8KwMs5Bg0wn1_2aEXKJCCOpq6S1F399aBKQ5WwPSGgMkMYZBm4
https://www.dr.dk/nyheder/udland/amerikansk-mand-fik-vide-han-skulle-doe-gennem-en-skaermrobot?cid=soc_facebook_drnyheder_g2p9etqs&fbclid=IwAR1PQU4LP8KwMs5Bg0wn1_2aEXKJCCOpq6S1F399aBKQ5WwPSGgMkMYZBm4
https://www.dr.dk/nyheder/udland/amerikansk-mand-fik-vide-han-skulle-doe-gennem-en-skaermrobot?cid=soc_facebook_drnyheder_g2p9etqs&fbclid=IwAR1PQU4LP8KwMs5Bg0wn1_2aEXKJCCOpq6S1F399aBKQ5WwPSGgMkMYZBm4


Den officielle udlægning 
 (ISO, 2012) 

1. Robotter har evnen til uden menneskelig indblanding 

at opfange verden, beregne handlingsmuligheder og 

agere derefter. 

2. Der findes Industrielle og Service- robotter der 
kategoriseres pba. ”intenderede brug”, hvor  

3. Industrirobotter bruges til ”industriel automatisering”  

4. Service robotter der ”udfører brugbare handlinger for 

mennesker eller udstyr”, men ikke indenfor industriel 

automatisering.  
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Breazeals Sociale Robotter 
(Breazeal, 2003, p. 168), oversat, forkortet 

1. Autonome robotter registrer selv verden, tager 
selv valg og virker, ligesom levende væsner, som 
om de har tankevirksomhed (Mental model) og er 
derfor svære ikke at se som levende 

2. Hvis jeg anser en robot som social så agere jeg 
derefter; ligesom med ”rigtige” sociale robotter 
og begge deler derfor Sociale Robotter. 

3. Brugbar her da den anderkender den enkeltes 
opfattelse af den sociale interaktion 
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Breazeals Sociale Robotter 
(Breazeal, 2003) 

1. Mentale modeller skal forstås som de mentale 
koncepter vi har af verden omkring os og deres 
samspil der tilsammen udgøre vores forståelse af 
virkeligheden. 

2. Breazeal definerer ikke yderligere hvilke 
koncepter der skal væres tilstede før en mental 
model er gyldig, men fokusere kraftigt på følelser 
og mimik og fremtoning i sin forskning og 
udlægning af succesfuld menneske-robot-
interaktion. 

 



The Uncanney Valley 
(Mori, 1970, 2012) 

Det er et spænd 

hvor efterligninger 

af naturlig adfærd 

ikke er behagelig 

fordi man ikke 

evner at leve op til 

forventningerne. 



1. Med store forventninger til egenskaber kommer 

hurtig afvisning hvis de ikke indfries 

2. ”Idealet” er at opnå realisme ift. de attributter 

robotten faktisk har, men ikke indikere 

kompetencer der hvor den netop ikke har nogle. 

(Fong et al., 2003,) 

3. Forventningerne til efterligninger af kendte 

skabeninger er højere end ikke-kendte 

The Uncanney Valley 
(Mori, 1970, 2012) 



Kategorisering af sociale robotter 
To inspirationskilde og fire parametre 

Best practices baseret på (Fong et al., 2003) 



Inspirationskilder til designet af robotter 

1. Funktionelt inspirerede robotter er designet med henblik 
på udadtil at virke socialt intelligente og have en mental 
model, selv hvis de faktisk ikke har det. Robotten skal 
måske ligefrem være simpelt designet for at understøtte 
brug I en bestemt konktekst eller ikke virke  for kompetent 
ift. bestemte områder. Det samme gælder den fysiske 
udformning der skal understøtte intenderet brug og 
kompetencer. 

2. Biologisk inspirerede robotter efterligner social adfærd 
eller intelligens fundet hos levende dyr og ønsker i udtryk 
og adfærd at være forskningsdrevet og komplet 
virkelighedstro. Formålet her er at undersøge, teste og 
forbedre de teorier der ligger til grund for designet. 



Fire parametre 
 

Karikering 

Funktionalisme 

Hanson Robotics 
Sophia Nao 

Zoomorfisme 

Paro Baxter 

Antropomorfisme 



Hvad betyder det så? 

1. Funktionelt inspirerede menneskelignende 

robotter kan være designet med henblik på at 

løse en konkret udfordring ift. social interaktion  

2. Et reduceret udtryk sænker forventningerne til 

robottens kompetencer 

3. Hvis robotten opfattes som en social aktør med 

en mental model, så agere samtalepartnere 

derefter.  



Demens, kort fortalt 
(Alzheimer’s Society, 2007, p. 2) 
Oversat og forkortet 

1. Demens beskriver en gruppe af symptomer, 
inklusiv 
1. forringelse af hukommelse, 

2. logisk sans og 

3. kommunikationsevne samt 

4. et gradvist tab af nødvendige evner til almindelig 
daglig livsførelse. 

2. Disse symptomer er forsaget af kemiske og 
strukturelle ændringer i hjernen som resultat af 
fysisk sygdom så som Alzheimer. 



Symptomer på demens 
og deres indvirken på sociale aspekter 

Primære typer af symptomer på 

demens Hvilket ses som 
Symptom Definition 

Apati  Følelsen af at være 

uinteresset/uentusiastisk omkring 
noget eller generelt. 

Aphasi Manglende eller svækket evne til 

at forstå eller producere verbal 
sprog. 

Apraxi manglende evne til at kunne 

beherske muskelbevægelser, 

selvom muskelkraften ikke er 
nedsat. 

Agnosi Fejlopfattelser af sanseindtryk og 
fejlslutninger deraf 

Amnesi Fuld eller delvist tab af 
hukommelse 

1. Nedgang ift. verbal 
interaktion 

2. Nedgang ift. social 
interaktion 

3. Nedgang I fysisk 
aktivitet 

4. Nedgang I livskvalitet 

 



Interventioner 
(Brodaty & Arasaratnam, 2012, p. 946) 

Ikke-farmakologiske 

1. Den slags interventioner der adresserer 

adfærdsmæssige, social eller 

psykologisk symptomer på demens 

uden brug af farmakologi 

2. Ofte med det formål at bibeholde 

kognitive funktioner eller hjælpe 

hjernen til at kompensere for mangler 

3. Dyr, besøgevenner, robotter, musik, 

træning, meditation, alt undtagen 

medicin. 

Farmakologiske 

1. Den slags interventioner der adresserer 

adfærdsmæssige, social eller 

psykologisk symptomer på demens 

ved brug af farmakologi 

2. Ofte med det formål at bibeholde 

kognitive funktioner eller hjælpe hjernen 

til at kompensere for mangler 

3. Medicin 

 



Permanent degenerativ 

1. Uhelbredelig og skaber stadig forværring af 

kognitiv formåen, livskvalitet, etc. 

2. Alle initiativer går på at vedligeholde og 

bibeholde det nuværende kognitive niveau 

3. Egenskaber kan være inaktive før de mistes 



En kort og ufuldstændig historie over brugen af dyr idenfor sundhedssektoren 

20 

1950’erne 

Levende dyr bruges systematisk på et engelsk 

hospital (mener man). Dette kaldes 

Animal Assisted Therapy/ Activities (AAT/AAA)  

 

1990’erne 

Med den stadige udvikling af computerteknologi 

udvikles og introduceres simple robotdyr som et 

besparende, sterilt og sikkert alternativ til levende 

dyr. Dette kaldes Robot Assisted Therapy/ Activities 

(RAT/RAA) 

 

2020’erne 
Med udviklingen af kunstig intelligens udvikles 

menneskelignende robotter der kan føre 

fuldstændige samtaler med borgere. 



Hvordan bruger vi sociale robotter 

I dag I morgen 



Hvad siger forskningen om menneskelignende- og 
dyrelignende robotter i sundhedssektoren 

1. Der er stærke indikationer på at interaktion med 
menneskelignende robotter kan bidrage positivt ift. humør, 
nervøsitet og andre BPSD-symptomer og motivere ift. 
verbal interaktion og kan stimulere ordforråd 

2. Robotter med et simpelt design lader til at være mere 
overskuelige samtalepartnere og foretrækkes fremfor 
mere komplekst designede 

3. Der er få langstrakte studier af interaktionen mellem 
antropomorfe robotter og personer med demens  

4. Der er behov for udtømmende kvalitative beskrivelser af 
interaktionen mellem menneskelignende robotter og 
personer med demens 
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Hvordan kan interaktionen mellem Telenoid og ældre med demens karakteriseres og i 
hvilken grad kan interaktion med Telenoid lindre symptomer på demens hos disse personer? 



Formål 

1. At undersøger hvordan interaktionen mellem Telenoid 

og ældre med demens kan karakteriseres og i hvilken 

grad interaktion med Telenoid lindre symptomer på 

demens hos disse personer 

2. At gøre dette gennem et langstrakt kvalitativt studie 

og præsentere kvalitative resultater ift. sociale 

robotters brug ift. personer med demens 

3. Pilotstudie afdækkede fokuspunkter og struktur for 

efterfølgende primærstudie 

 



Opstilling og handlinger 

1. ‘Small talk’ samtale med borgeren i eget hjem, 

baseret på livshistorie 

2. Telenoid introduceret som ”en på besøg der 

samler på gode historier” eller ”robot-telefon-

dukke”. 

3. Operatøren placeret på badeværelset tæt på 

samtalen 

 

 



Process 

1. Pilot-studie med personer med demens 

1. Interesse for Telenoid, forbedret humør, verbal interaktion,  

observeret virkning på mellem et par dage til et øjeblik 

2. Tilretning ift. deltagere, samtaler, længde, dataindsamling,  

2. Hoved-forsøget 

1. 10 deltagere med svær demens 

2. Heraf 4 i samtale med en person gennem Telenoid; 4 i 

samtale med en person; 2 der skiftede gruppe 

3. 7 uger henover en periode på 14 uger med samtaler af 20-30 

min, 2 gange om ugen. 



Reading video 

Ethel 1 01-06 00:04:21:12  

Video id 

[alias] [session #] [dato] [tt:mm:ss:frame] 



Oversigt 
Deltager Resume 

Ethel Verbalt meget aktiv og kommer med lange beskrivelser. Tilegner sig Telenoid og 

påtager sig en rolle lig underviser eller lærer og træner Telenoid-sangevne. 
Engagere ikke ofte med Assistenten. 

Beatrice Verbalt meget aktiv, men vedbliver at være uinteresseret i Telenoid. Samtaler 
ofte med Assistenten og spørg til Telenoid på en ofte humoristisk vis. 

Alice Verbalt manisk aktiv grundet tanke –tale-strøm. Er konsekvent negativ overfor 

Telenoid og opfatter denne som afbrydende og uden af stand til at synge. Slår 
Telenoid I ansigtet og udtages af Telenoid-gruppen. 

Ingrid Er næsten udelukkende stille, men virker til at nyde interaktionen og den tætte 
fysiske kontakt. Har fokus på Telenoids fysiske velbefindende. 

Benny Verbalt mindre aktiv og mumler og er fysisk stationær. Lader til at nyde den tætte 

fysiske kontakt og ender med at fortælle sande personlige historier med 
komplekse forløb og tnytte bånd til både Assistenten og måske Telenoid. 

Isabella Er næsten udelukkende stille men vil til tider overgå til tanke-tale-strøm. 

Undersøger til tider Telenoid, men kommenterer ikke på Telenoid udover 

sporadiske tillægsord og personlige pronomnier, oftest “ham”. 



Udvalgte konklusioner 

1. Det er ikke én bestemt måde at være sammen med Telenoid 
på – alle bruger ’ham’ forskelligt 

2. Mange bruger Telenoid som redskab for at åbne for aktiviteter 
der ikke udføre i andre sammenhænge. 

3. De første reaktioner på den er sigende for det efterfølgende 
forhold. 

4. Der sker ofte en vekselvirkning mellem samtale og undersøgelse 
af Telenoid hvor Assistenten tager en central rolle. 

5. Deltagerne genkender Telenoid over tid og genkender også 
aktiviteter 

6. Deltagerne bliver markant mere verbalt aktive og socialt 
opsøgende 

 

 



Udvalgte konklusioner 

1. Telenoid beskrives både med positive og 

negative adjektiver, samt som ”han”, ”hun”, 

”den” og præcis navngivelse fra deltagerens 

fortid. 

2. Alle undersøger Telenoid i en eller anden grad; 

nogen med mange spørgsmål og fysisk 

undersøgelse, andre pakker ham i tæpper og aer 

ham. 

 



Fremtidsperspektiver 

1. Telenoid kan fungere som redskab til genaktivere 
verbal interaktion hos personer med svær demens 

2. Telenoids reducerede design understøtter social 
interaktion med personer med svær demens  på 
måder som mennesker ikke kan, men brugerne skal 
have en vis social evne men dog stadig med en vis 
kognitiv svækkelse 

3. Udvikling af simpelt udseende menneskelignede 
robotter der understøtter to-vejs lyd- og en-vejs- 
video-transmisson vil være værdiskabende for 
personer med demens. I dette arbejder er 
inddragelse af sundhedsprofessionelle centralt. 



Robotterne er her allerede… 

1. Robotter bør ikke erstatte 
Robotter skal være et værktøj, som understøtter  

2. Robotter kan understøtte på mange måder 
F.eks. reducere tunge løft, spare skridt og afhjælpe 

tidskrævende rutineopgaver 

3. Robotter kan hjælpe på nye måder 
(Kognitiv) genoptræning, rengøring, inspektion og 

vedligehold, logistik 



Vær med og gør verden bedre 

1. Vi ved hvordan man laver robotter 

2. Vi mangler viden om hvordan vi laver dem 

behaglige at være sammen med 

3. Vi mangler indsigt fra andre fagområder og 

professioner med fokus på andet. 

4. Først da bliver sociale robotter noget værd. 



Hvorfor skal det være en robot? 



Tak for jeres opmærksomhed 


