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Baggrund og formål 
Projektet var et samarbejde mellem Hjælpemiddelgruppen og Biblioteket, der skulle sætte fokus på brugen 

af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Projektets formål var at formidle hjælpemidler til brug for den 

enkelte borger i hverdagen. Tanken var, at borgerne ved hjælp af en udstilling skulle introduceres til nogle 

af de velfærdsteknologiske løsninger, der findes til at lette de daglige gøremål og dermed understøtte den 

enkelte borgers evne til at være selvhjulpen. 

Projektet bestod af en udstilling af hjælpemidler til brug i hjemmet samt 4 robotstøvsugere, borgerne 

kunne låne med hjem og afprøve.   

I denne del evalueres udlånet af robotstøvsugere.  

Kort resumé af konklusion 
Målet med projektet var at få etableret en udstilling og skabe interesse for velfærdsteknologi blandt 

borgerne. Succeskriteriet var, at støvsugerne skulle være udlånt 90% af tiden. Dette mål blev nået, da 

støvsugerne har været udlånt og reserveret konstant siden den 29. september 2016. 

Pr. den 17/1 2017 havde der været 33 udlån og 17 uafhentede reservation. Derudover var der stadig 44 

reservationer fra borgere, der ventede på at kunne låne en robotstøvsuger.    

Vores statistik har vist, at det især har været gruppen af 50-70årige og de yngre børnefamilier, der har gjort 

brug af tilbuddet.  

Valg af teknologi 
Der blev indkøbt 4 stk. iRobot Roomba 880 robotstøvsugere til udlån og udstilling.  

Støvsugerne kostede kr. 3.999 eks. moms. Dertil er der indkøbt 2 ekstra ladestationer á kr. 599 eks. moms. 

Der blev åbnet for udlån af robotterne fredag d. 29/9-2016.  

I december 2016 lånte projektet yderligere 10 iRobot Roomba 880 af Hjælpemiddelafdelingen for at 

afhjælpe den lange reserveringskø. De blev returneret til Hjælpemiddelafdelingen i februar 2017. 

 

Da der skulle vælges hvilken model, der skulle bruges i projektet, faldt valget hurtigt på en model fra 

iRobot. De har mange forskellige modeller på markedet, har stor erfaring med robotstøvsugere, og deres 

støvsugere er meget driftssikre. Deres robotstøvsugere koster fra kr. 2.299 til kr. 8.499. 

Valget faldt på iRobot Roomba 880, som er en model, der prismæssigt ligger i midten. Vi gjorde os en del 

tanker om, hvorvidt vi skulle købe en billigere model, der måske ville være en nemmere investering for 

vores borgere. Vi valgte iRobot Roomba 880, da den på væsentlige områder adskiller sig fra de billigere 

modeller. Fordelene ved den valgte model er: 
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- Den rengør både med gummilameller og børster. 
- Den har indbygget hepa-filter. 
- Den har mere effektiv støvsugning, da der er kraftigere sugestyrke end i tidligere modeller. 
- Mere ekstraudstyr (bl.a. Homebase, Virtual Wall lighthouse, fjernbetjening). 

 
Formålet er, at borgerne skal have en så god og nem oplevelse som muligt med robotten. Dette mente vi, 

at de ville få med iRobot Roomba 880 pga. de funktioner den har.  

Vi er efter projektets start blevet gjort opmærksom på, at iRobot batterierne ikke kan tåle at blive afladet. 

Derfor blev der indkøbt 2 ekstra ladestationer, så robotterne kan blive opladet imellem udlån.    

Dataindsamling 
Der er anvendt produktvejledninger og vejledning fra leverandøren.  

Der er anvendt data fra bibliotekssystemet til at udarbejde statistik over antal udlån, antal reservationer, 

antal uafhentede reservationer og alder på brugere, der har reserveret/lånt støvsugeren.  

Derudover har bibliotekets skrankepersonale snakket med borgerne, når de har afleveret støvsugerne, og 

skrevet deres kommentarer ned. 

 

Velfærdsteknologivurdering 

Teknologien 

Brugervenlighed 

Robotten er nem at anvende. Man kan komme i gang med støvsugningen med to tryk på en knap.  

Vi har for overskuelighedens skyld udarbejdet en guide, der er i tre trin beskriver, hvordan man hurtigt 

kommer i gang med at bruge støvsugeren.  

De borgere, der har haft lånt en støvsuger, har for de flestes vedkommende syntes, den var nem at betjene. 

Der er et par stykker, der har meldt tilbage, at de syntes vejledningen var svær. (Svarende til ca. 5% af alle 

udlånene) 

 

Funktionalitet 

Det er projektgruppens vurdering, at robotten arbejder effektivt og får støvsuget meget op. Kombinationen 

af gummilameller, børste og effektiv indsugning får hurtigt fyldt støvbeholderen. Robotten gør opmærksom 

på, når beholderen er fuld, og den er nem at tømme. Den er dog ikke særlig støjsvag, og det kan være svært 

at have en samtale/TV kørende mens den arbejder. Robotten bruger længere tid på at støvsuge et rum, 

end man ville gøre med en alm. støvsuger. Man skal derfor holde støjen ud i længere tid.  

Langt de fleste borgere, har været utroligt glade for at låne en støvsuger. Flere har fortalt, at de selv vil gå 

ud og købe en.  En borger (årgang 1944) fortalte, at efter hun havde lånt en robotstøvsuger, turde hun godt 
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selv gå ud og købe en. Hun havde troet den, var for svær at betjene, men fandt ud af at det behøvede den 

ikke være.   

Der har dog også været tilbagemeldinger om, at robotten larmer for meget og er besværlig. Især de 

borgere med mindre hjem og mange møbler har haft svært ved at bruge støvsugeren. Et par stykker har 

også meldt tilbage om problemer med løse ledninger, som støvsugeren fik fat i.  

Robotstøvsugeren har været meget driftssikker. Der har fra den 29/9-2016 til den 17/1-2017 været 33 

udlån, og der ikke været nogle tekniske problemer med robotten.  

Økonomi/ressourcer 

Investering 

Der er indkøbt 4 stk. robotstøvsugere á kr. 3.999 og 2 ladestationer á kr. 599. I alt er der brugt kr. 17.194 på 

robotstøvsugere.  

Derudover blev der brugt ressourcer på 

- at udarbejde en quick-guide, som skulle hjælpe borgerne nemt i gang med støvsugeren.  (se bilag) 

- at lære personalet, hvordan støvsugeren virker.  

 

Drift 

Bibliotekets udlånsekspedition bruger tid på at registrere reservationerne, sætte støvsugerne klar til lånere, 

og på at fjerne reservationer, der ikke bliver hentet og gøre dem klar til nye lånere. Personalet syntes, at 

støvsugerne er tunge at bære frem og tilbage fra reservationshylderne. Især efter antallet af støvsuger til 

udlån steg fra 3 til 13 støvsugere.  

Der skal bruges ressourcer på at rengøre maskinerne, når de kommer hjem fra udlån. Pt. er det 

rengøringen, der står for dette. Der bruges ca. 5 min. pr. støvsuger.  

 

Borger 

Værdi 

Der er en stor værdi i forhold til de borgere, der ikke selv kan støvsuge, da de i højere grad selv kan 

bestemme, hvornår der skal støvsuges. De bliver mere selvhjulpne og får større frihed i hverdagen.  

Derudover vil en robotstøvsuger også give værdi for de borgere, der kan spare tid ved at benytte en 

robotstøvsuger.  

 

Anvendelighed 

Der er mange borgere, der kan have gavn af at låne en robotstøvsuger. Oplagt er de ældre borger, der har 

svært ved selv at kunne støvsuge. Men alle der gerne vil frigøre lidt tid i deres hverdag vil have glæde af en 

robotstøvsuger.  
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Organisation 

Ledelse 

Der har været fuld opbakning til projektet fra ledelsen.  

Personale 

Kollegaerne har taget godt i mod udlån af robotstøvsugerne. Det har været en ekstra arbejdsopgave for 

personalet, men én der er faldet fint i tråd med vores andre opgaver. De fleste har syntes, det var 

spændende at tilbyde vores brugere noget nyt.  

Kollegaerne fra Rengøringen har også været involveret i projektet. De har rengjort robotstøvsugerne, når 

de er kommet retur fra lånerne.  

 

 

 

Udstilling "Hjælp til hverdagen", hvori udlån af robotstøvsugere indgik. 
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VTV-Skema 

 
Område: Kategori: Spørgsmål: (Svar: Ja=2, Delvist=1, Nej=0) 

Svar 
(2,1,0) Uddybning/kommentar: 

Teknologi Funktio- 
nalitet 

Kan teknologien det, som det forventes, at den 
skal kunne? 

2 Ja. Den støvsuger, som det 
forventes. 

Fungerer teknologien hver gang den anvendes? 
2 Ja. Den har virket hver gang. Der har i 

testperioden ikke været nogle tekniske 
problemer.  

Bruger-
venlighed Er teknologien  let og intuitiv at anvende? 

1 Kommer an på hvem man spørger. Der 
var nogle brugere, der havde svært ved 
at anvende robotten.  

Er manualer gode/instruktionen været god? 
1 Langt de fleste forstod vejledningen, 

men vi fik et par tilbagemeldinger om, 
at vejledningen var svær. 

Økonomi Investering Kan teknologien benyttes uden ressourcetung 
kompetence-udvikling? 

2 Personalet lærte hurtigt at bruge 
robotstøvsugeren. 

Kan teknologien benyttes uden 
ombygning/indkøb af andre produkter? 

2   

Drift 
Frigiver teknologien medarbejderressourcer? 
(f.eks. til andre opgaver) 

0 Ikke på biblioteket. Snarere tværtimod. 
Der bruges lidt ekstra ressourcer på at 
udlåne robotterne.  

Erstatter teknologien andre tilbud eller anden 
teknologi? 

0 Der findes ikke lignende tilbud på 
biblioteket. Men robotten erstatter 
delvist en alm. støvsuger i de hjem, der 
haft lånt en.  

Borger Værdi Er borgerne mere selvhjulpne med brugen af 
teknologien? 

2 Ja. Borgerne kan selv sætte robotten i 
gang.  

Er teknologien årsag til bedre kvalitet? (f.eks. 
livskvalitet, værdighed, integritet, inklusion 
m.v.) 

1 Delvist. De fleste var meget begejstrede 
og flere ville selv købe en - andre brød 
sig ikke om robotten.  

Anvende-
lighed 

Opfylder teknologien et behov hos borgeren? 2 Ja.  

Ønsker borgerne at anvende teknologien? 

2 Der har været mere end 80 
reservationer på 3 måneder. Det viser 
tydeligt, at borgerne er interesserede i 
teknologien. 

Organi-
sation 

Ledelse Er der ledelsesmæssig opbakning til brug af 
teknologien? 

2 Fuld ledelsesmæssig opbakning. 

Understøtter teknologien gode arbejdsgange? 0 ikke relevant her 

Personale Er teknologien årsag til et forbedret 
arbejdsmiljø? 

0 nej - robotten bliver ikke brugt på 
stedet.  

Er der motivation for at bruge teknologien? 2 Ja - personalet synes, det har været 
sjovt at tilbyde vores lånere noget nyt.  
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VTV-diagram 
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Opsamling og konklusion 
Målet med projektet var at få etableret en udstilling og skabe interesse for velfærdsteknologi blandt 

borgerne. Succeskriteriet var, at støvsugerne skulle være udlånt 90% af tiden. Dette mål blev nået, da 

støvsugerne har været udlånt og reserveret konstant siden den 29. september 2016. 

Der er ingen tvivl om, at borgerne har været meget interesseret i at låne en støvsuger – og det har været 

fra flere forskellige aldersgrupper. Vores statistik har vist, at det især har været gruppen af 50-70årige og de 

yngre børnefamilier, der har gjort brug af tilbuddet.  

Pr. den 17/1 2017 havde der været 33 udlån og 17 uafhentede reservation. Derudover var der stadig 44 

reservationer fra borgere, der ventede på at kunne låne en robotstøvsuger.    

Grafen herunder viser hvilke årgange, der har haft reserveret og lånt en robotstøvsuger i perioden fra d. 29. september 
2016 til den 17. januar 2017. 

 

I starten var der et forholdsvist højt antal af uafhentede reserveringer.  Bibliotekets skrankepersonale har, 

når det var muligt, spurgt ind til, hvorfor robotterne ikke blev afhentet. De hyppigste begrundelser for ikke 

at opfylde reservationen har været: 

- Robotten var for tung at transportere hjem 
- Borger har ikke modtaget reservationsmeddelelsen (i tide). 
- Borger var alligevel ikke interesseret i at låne en robotstøvsuger.  

 
Siden januar har antallet af uafhentede reservationer dog været faldende, og biblioteket oplever ikke 
problemet i lige så stort omfang.   
 
Det ville også være interessant at undersøge, hvor mange borgere der rent faktisk har købt en 

robotstøvsuger efter lånet. Flere har, når de afleverede robotten igen, tilkendegivet, at de ville gå ud og 

købe en. Men da persondataloven ikke tillader, at bibliotekerne gemmer oplysninger om borgernes 

tidligere udlån, har det ikke været muligt at kontakte lånerne en måned senere og spørge ind til det.  
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Bilag 1 – Quickguide 

 

 


