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Teleprescence-robotten er et kørende stativ med en iPad, som kan bruges og styres af 

personer, som ikke har mulighed for at være fysisk til stede i en given situation. Den 

kan derfor bruges for eksempel til langtidssyge børn. Den er lavet af Double Robotics 

og prisen ligger på cirka 23.000 kr. eksklusiv iPad. Bemærk, at hvis robotten skal bruges 

udenfor WiFi-område, så skal iPaden have et simkort, så den kan komme på det mobile 

netværk (4G).  

Positive elementer  

• Double Robotics er et kørende stativ (segway), hvilket skaber større 

bevægelighed i den fysiske situation, og dermed større mulighed for at 

være med forskellige steder, ligesom ens kammerater ikke skal flytte 

den. 

• Den kan styres via hjemmeside, eller via app’en Double på iPad og 

iPhone.  

• Hjemmeside: https://drive.doublerobotics.com  

• Download af app: https://itunes.apple.com/us/app/double/id589230178?mt=8  

• Den kan justeres i højden fra enheden, der styrer den. 

• Double Robotics er sat op med en iPad, som nemt kan skiftes ud, hvis den går i stykker 

• Brugeren kan ses, hvis kameraet er slået til. De andre kan derfor se personen, deres 

ansigtsudtryk osv., ligesom brugeren kan vise noget, de har lavet. 

• Kameraet virker begge veje, så brugeren kan se dem, der er til stede i rummet. 

• I Double Robotics version 2, burde lyden være bedre end i version 1, da der er tilføjet ny 

højtaler (ikke testet af GPV) 

• Man kan fysisk skubbe den med hånden, så man går med den som en hund eller lign. Så 

dominerer den fysiske styring, over den internetbaserede styring.  

• Man kan via et login se hvor ens robotter befinder sig - se link til hjemmesiden foroven. 

• Man kan på selve robotten, indstille den i position, så den ikke kan køre via fjernstyring. 

Negative elementer  

• Den kan ikke styres fra en android enhed 

• Der er to ting der skal lades op: iPad’en og Double Robotics 

• Brugeren kan ses, hvis de slår kameraet til. En funktion som kan tænkes ikke at være 

hensigtsmæssigt for enhver situation. 

• Når Double Robotics har været løftet fra gulvet, skal man holde fat i den, til den er 

stabiliseret, ellers vælter den. 

• Hvis ikke man på selve robotten blokerer for kørsel, kan brugeren køre rundt med den som 

det passer dem. Det kan virke muligvis være forstyrrende.  

https://drive.doublerobotics.com/
https://itunes.apple.com/us/app/double/id589230178?mt=8


• Hvis man kører moderat med den, holder robotten strøm cirka 4-5 timer i version 1. En 

iPad holder typisk strøm i denne situation i 7-8 timer. Robotten kan godt være aktiv mens 

den lades op, men ikke køres med. 

• Det tager lang tid at lade Double Robotics op; omkring 12 timer. 

• Man kan ikke så let tage den med overalt. 

• Hvis den skal bruges uden for Wifi-område skal iPad’en kunne have et simkort, for at kunne 

gå på mobilt netværk (4G).  

• De personer, der har robotten fysisk, skal huske at oplade den og iPad’en, da brugeren ikke 

selv kan gøre det. 

Generelle bemærkninger ift. brugen af robotter 

• Brugeren, som har fået stillet en robot til rådighed, kan tænkes i nogle tilfælde, at forlænge sit 

sygdomsforløb, da situationen med at ’gemme sig’ bag skærmen, kan føles lettere for personer 

med fx angst.  

• På den anden side muliggør robotterne, at brugeren kontinuerligt føler sig som en del af 

fællesskabet, og derfor får lettere ved og gerne vil hurtigere tilbage til sammenholdet. 

• Vær opmærksom på, at robotter muligvis bryder med personoplysningsloven, da nogen har adgang 

til at se, hvad der sker i klasseværelset eller i institutionen, uden at dagtilbuddet eller skolen kan 

sikre sig hvem dette er. Som udgangspunkt er det naturligvis et langtidssygt barn, men i princippet 

kan det være hvem som helst.  

 

Se mere om robotten på producentens hjemmeside: https://www.doublerobotics.com  

https://www.doublerobotics.com/

