
Intelligent rollator 

Bakgrund 

Rollatorn är ett hjälpmedel som används som stöd vid förflyttning och som bärhjälpmedel 
inom- och utomhus. Rollatorer är till stor hjälp för människor med dåligt balanssinne och 
nedsatt rörelseförmåga. Även om rollatorn innebär ökad frihet och mobilitet för många 
människor, särskilt äldre, innebär användningen också en ökad risk för fallolyckor. Projektet 
syftar till att ta fram en intelligent rollator som minskar denna risk. 
 

 
 
Ett antal motoriserade rollatorer har föreslagits för att göra användningen säkrare och enklare. 
Ofta innehåller de avancerade funktioner som automatisk navigering där rollatorn själv 
bestämmer färdvägen med hjälp av en karta. Dessa lösningar är dock komplexa och resulterar 
i kostnader som hittills omöjliggjort kommersialisering. Motoriserade rullatorer är dessutom 
tunga och potentiellt farliga för både användaren och andra personer i omgivningen. 
 
Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en intelligent rollator som gör 
användningen lättare och säkrare, speciellt för brukare med kognitiva och fysiska brister. De 
föreslagna tekniska lösningarna kan inkluderas i existerande eller nya rollatorer och innehåller 
funktionalitet för automatisk detektering av möbler, väggar, gropar och trottoarkanter. För att 
undvika kollisioner och olyckor, används elektriskt kontrollerbara bromsar som aktiveras för 
att automatisk korrigera rollatorns körriktning. En grundläggande princip är att handhavandet 
är väldigt likt handhavandet av en vanlig rollator. Användaren skjuter på vanligt sätt rollatorn 
framåt med muskelkraft, och automatiken modifierar endast körriktningen genom att aktivera 
en av bromsarna som är monterade på de bakre hjulen. Om vänster hjul bromsas svänger 
rollatorn åt vänster, om och när föraren rör sig framåt, och vice versa.  
 
Projektet leds av docent Thomas Hellström vid institutionen för datavetenskap och har 
beviljats ett anslag på 1,9 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projektet är ett 



samarbete mellan institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (UMU), och två 
grupper vid Norrlands universitetssjukhus; Centrum för medicinsk teknik och 
strålningsfysik (CMTS), samt Umeå Stroke Center (STR). Med dessa parter kombineras 
erfarenhet av robotik (UMU), medicinteknisk utveckling (CMTS), och användarnära 
problemanalys och utvärdering (STR).  
 
De primära projektresultaten är prototyper och användartester som kan ligga till grund för 
fortsatt kommersialisering av produktidén. Ett annat viktigt resultat är en ökad medvetenhet 
om värdet av, och möjligheterna till denna typ av avancerade tekniska gånghjälpmedel.  
 

Aktuellt 

Vi på CMTS-FoU fokuserar i detta projekt på strömförsörjningen, bromsar, montering av 
sensorer och hastighetsmätning. Status just nu är att en prototyp ska utvärderas av oss för att 
senare utvärderas av patienter. 
 
Kontaktperson på CMTS-FoU: Marcus Karlsson (marcus.karlsson@vll.se) 
 
 
 

 

 

 


