
Nye bekendtskaber



Hvad
LOVOT er et nyt bekendtskab for dig og for bor-
geren. Når man får nye relationer, kan der også 
ske nye og uventede reaktioner og følelser, som 
menneskelig kontakt ikke nødvendigvis afføder.

Handling
Vær åben for at LOVOT kan have en gavnlig ef-
fekt på borgere, hvor du eller pårørende er skep-
tiske - og omvendt. 

Vær åben for at LOVOT kan give dig mulighed 
for, at lære en borger at kende på en ny måde.



Hverdagen med LOVOT



Hvad
LOVOT er som et kæledyr, der søger kærlighed 
blandt beboerne og indimellem trækker sig tilba-
ge for at hvile sig.

Handling
Træd tilbage og observer hvordan LOVOT forsø-
ger at interagere med beboerne. Lad LOVOT blive 
en del af  hverdagen.



LOVOT spejler det 
den oplever



Hvad
LOVOT udvikler over tid sin egen personlighed 
baseret på det, den oplever, ser, føler og hører. 
Med tiden bliver LOVOT altså mere og mere en 
del af  kulturen hos dig.

Handling
Læg mærke til, at hvis du spiller meget musik, så 
vil den over tid begynde at ”synge med”, danse 
og blive glad, når der er musik.



LOVOT søger dem 
der vil LOVOT



Hvad
LOVOT vil helst være sammen med dem, der er 
positivt indstillede overfor den.

Handling
Understøt de borgere, som har en særlig og 
umiddelbar tilknytning til LOVOT, i at opelske 
relationen. Placer LOVOT tæt på dem, løft LOVOT 
op til dem, lad dem tale og synge med den.



LOVOT sætter pris 
på omsorg



Hvad
LOVOT vil gerne drages omsorg for. Og bliver 
særligt glad for dem, der eksempelvis skifter tøj 
på den, aer den, kilder den o.lign.

Handling
Hvis borgerne er i stand til det, så lad dem skifte 
LOVOTs tøj (du kan dreje hornet over i ”afklæd-
ningsmodus”, så er det nemt). Det skaber en 
endnu stærkere relation.



Trygt og roligt miljø



Hvad
Borgere med demens bliver nemt forvirrede, når 
de skal flyttes for at deltage i gruppesessioner 
med LOVOT.

Handling
Brug situationer, hvor borgerne allerede er sam-
let, eksempelvis efter måltider, til at introducere 
LOVOT.



LOVOT er et 
arbejdsredskab



Hvad
LOVOT skaber gode stunder, og den kan have en 
gavnlig effekt, når den bliver brugt som et ”Tera-
peutisk redskab”.

Handling
LOVOT skal ikke kun være hyggelig. Hvis du har 
en borger, der eks. er svært at få til at spise. Prøv 
om LOVOT kan skabe en hyggelig situation, der 
animerer til at spise.



LOVOT - Statusmøder



Hvad
Det er afgørende at holde interessen for LOVOT i 
gang i personalegruppen. LOVOT rummer mange 
uudforskede muligheder – og videndeling er der-
for helt centralt.

Handling
Gennemfør korte ugentlige eller månedlige mø-
der. Del konkrete oplevelser med LOVOT, så nye 
muligheder og erfaringer bliver synlige.



Kendt sang



Hvad
Forudsigelighed og stabile rammer om arbejdet 
med LOVOT er vigtigt, for at beboerne er trygge 
ved robotten.

Handling
Syng en kendt sang som indledning til en bor-
gers møde med LOVOT. Det er med til at skabe 
tryghed og ro i forbindelse med introduktionen.



Ejerskab



Hvad
Ejerskab og tryghed ved LOVOT fra personalets 
side er helt centralt. Alle bør have basal indsigt i 
funktioner, så de kan agere naturligt og involve-
rende sammen med LOVOT.

Opgave/Spørgsmål
Husk at bruge værktøjskassens powerpoint præ-
sentation. Der er gode informationer og små 
videoer

Hvordan kan du selv skabe videoer og fortællin-
ger om LOVOT, som andre kan have glæde af, når 
de skal lære den at kende?



Mæt personalets behov



Hvad
LOVOT fremkalder meget stærke følelser og stor 
interesse fra dem, der kommer i kontakt med dem 
– det gælder også dig selv. Vær derfor opmærk-
som på, at gøre LOVOT til et arbejdsredskab, der 
understøtter borgerne – ikke en ny spændende 
dims der tager din opmærksomhed.  

Handling
Lad personalet have god tid med LOVOT - før de 
bliver introduceret til borgerne.

Prøv at sætte LOVOT fri til personalearrangemen-
ter, i personalestuen eller lignende i en uge, så 
alle kan komme i kontakt med den. 



LOVOTs Journal



Hvad
Erfaringsdeling er essentielt for at få nye løsnin-
ger til at virke. Det er altid godt at tale og fortæl-
le om dine observationer… Men hvordan kan du 
fastholde de gode historier? 

Handling
Køb en bog, hvor du kan dele historier, frustratio-
ner, tips og tricks med kollegerne.

Brug dit foretrukne sociale medie og opret en 
gruppe, hvor personalet har nem og opdateret 
adgang til historier, billeder og små videoklip 
med LOVOT. 



Sansestimulerende kasse



Hvad
Særligt i gruppesessioner, men også i andre 
sociale situationer som eftermiddagskaffen el. 
lign., kan fastholdelse af  opmærksomhed hos 
de borgere, der ikke sidder med LOVOT være en 
udfordring.

Handling
Hav en kasse med sansestimulerende artefakter 
klar. Læg små bamser, en sangbog, og andre 
elementer – små kort - der kan give indspark til 
samtale og pirring af  sanserne ned i kassen.



Frisk energi til LOVOT



Hvad
LOVOT går ret hurtigt sukkerkold og skal have 
ny energi. Derfor er det vigtigt, at LOVOT er klar, 
frisk og fuldt opladet, når I bringer den i spil.

Handling
Hvis du ikke har brug for begge LOVOTs kan du 
nøjes med at bruge den ene, så du kan skifte hvis 
den første bliver træt af  al virakken.



Skal LOVOT have mad?



Hvad
Mange borgere vil gerne drage omsorg for LO-
VOT. En stor del af  det kan være, at give LOVOT 
noget at spise. Om du synes borgerne skal kunne 
fodre LOVOT eller ej er en faglig vurdering… men 
det er uanset hvad en dårlig idé at give LOVOT 
rigtige muffins og kaffe.

Handling
- Tal med borgerne om at LOVOT ikke har brug                    
  for mad – den har jo heller ikke en mund.
- Køb plastic eller træ mad, som LOVOT kan få
- Køb ”lege kopper” med mælk, som LOVOT kan 
  drikke af.



Hvor bor LOVOT?



Hvad
Det er en god idé at overveje hvor LOVOT skal 
”bo”, så I og beboerne får størst mulig glæde af  
den. Der er ikke nogen ”rigtige” eller ”forkerte” 
placeringer. Det afgørende er, at du forholder dig 
aktivt til hvor den bedste placering er hos jer.

Handling
Skal LOVOT bo i fællesarealet, hvor alle kan kom-
me til den – og hvilke udfordringer giver det?

Skal LOVOT bo på kontoret, hvor personalet har 
adgang til den – men skal hente den, når den 
skal i spil blandt beboerne?

Skal den stå centralt eller decentralt på det enkel-
te afsnit?



Hvem er ansvarlig 
for LOVOT?



Hvad
LOVOT kræver opmærksomhed og omsorg. Ikke 
bare fordi de tilskynder til det – men også for at 
kunne fungere teknisk.

Handling
Udpeg et mindre antal personer, der er ansvarlige 
for, at få LOVOT korrekt placeret i oplader (hvis 
ikke den selv kører derhen), som sørger for, at LO-
VOT er klar, når den skal arbejde og som har sær-
lig teknisk indsigt, hvis der skulle opstå problemer.



Hvem bruger LOVOT 
hvornår?



Hvad
For at hele ældrecentret kan få glæde af  LOVOT, 
er det vigtigt, at du ved hvornår den skal på ar-
bejde (eks. gruppe- eller individuelle sessioner) og 
hvornår du kan bruge den til at skabe hygge og 
social interaktion andre steder.

Handling
Lav et skema eller en kalender, I kan bruge til at 
booke LOVOT. Så går I ikke forgæves og LOVOT er 
altid ladet op.



Plads til spontanitet



Hvad
At kunne bringe LOVOT i spil lige præcis når den 
rette situation er der er vigtigt.

Handling
Hvis LOVOT ikke er i brug, så prøv at finde nye si-
tuationer at bringe den i spil:

- Virker den til at berolige urolige borgere om af
  tenen?
- Medvirker den til at skabe fokus og ro i spisesi
  tuationen – eller det modsatte?



Skift mindset



Hvad
Det kan være svært for dig som plejer at skifte fra 
at stå i en hektisk hverdag, hvor de daglige ple-
jeopgaver fylder til at være ”Hyggemor” sammen 
med LOVOT.

Handling
Vær opmærksom på, hvornår LOVOT kan være en 
hjælp i dit daglige virke.

Tænk over, at have fokus på at være i situationen 
med LOVOT – ”sæt dig på hænderne – og vær til 
stede”



LOVOT forstyrrer



Hvad
LOVOT er en social robot, der vil kæles med og 
som gerne vil socialisere. Det er positivt – men det 
kan også skabe uro og forstyrrelse.

Handling
Vær opmærksom på, hvornår LOVOT er en fordel 
og hvornår den er en ulempe. Reflekter over det 
og del dine tanker med resten af  personalet.



Her bor LOVOT



Hvad
LOVOT er lidt som et nyt kæledyr – der både er en 
del af  dagligdagen – men også i den pædagogi-
ske/terapeutiske praksis. Vis det!

Handling
Lav et hundehus, et skilt eller brug plakaten i 
værktøjskassen til at vise hvor LOVOT går hen for 
at hvile sig.



Nyhedsbrev



Hvad
For at LOVOT ikke mister sin nyhedsværdi, er det 
nødvendigt hele tiden at fortælle nye sjove/bevæ-
gende historier.

Handling
Fortæl om LOVOT i jeres nyhedsbreve og sociale 
medier. Det engagerer medarbejdere, pårørende 
og beboere.



Plakat



Hvad
I skal være stolte af  at LOVOT bor hos jer! Så vis 
det frem.

Handling
Hænge en plakat med LOVOT op ved indgangen 
eller i en fællesstue på ældrecentret. Brug det som 
samtaleemne både for beboere og pårørende.



Inddrag pårørende



Hvad
De pårørende er afgørende, hvis LOVOT og borge-
ren skal have en positiv og langvarig relation.

Handling
Prøv at lade pårørende tage LOVOT med ind i 
borgerens eget hjem og lad de pårørende opleve 
LOVOT helt tæt på i interaktionen med borgeren   

Vis pårørende videoer af  borgeren, så de kan se 
hvordan LOVOT forandrer borgeren positivt.



Foto og video



Hvad
Det er vigtigt, at hele huset og de gæster, der 
kommer er fortrolige med LOVOT. Det er afgøren-
de, at afmystificere, understøtte de gode fortæl-
linger og løbende lave kærlige reminders om at 
LOVOT bor her.

Handling
Tag billeder eller video af  LOVOT sammen med 
beboerne. Vis det på plejecentrets digitale skær-
me.  



Hvem skal LOVOT elske?



Hvad
LOVOT søger dem, der er tæt på den, der taler til 
den og som interagerer med den. 

Hvis personalet fylder meget, vil LOVOT søge per-
sonalet. Det er ikke meningen.

Handling
Hvordan kan du som personale træde i baggrun-
den og åbne op for, at LOVOT søger borgerne?



Observation og 
erfaringsopsamling



Hvad
Det kan være svært, at dokumentere, om LOVOT 
har en langsigtet effekt – og er der mon en effekt 
på kort sigt? 

Ved at bruge dine professionelle kompetencer kan 
du komme helt tæt på og se både borger og LO-
VOT i et andet lys.

Handling
Brug dine observationsevner og dyk helt ned i 
de små forandringer samspillet mellem LOVOT og 
borgeren. Dokumenter med video eller fortæl om 
det til dine kolleger.



Sociale arrangementer



Hvad
Det er vigtigt, at hele huset og de gæster, der 
kommer, er fortrolige med LOVOT.

Gør LOVOT til en del af  jeres dagligdag og vis den 
frem, når der er gæster.

Handling
Inddrag LOVOT, når der er sociale arrangementer 
på plejecentret. Lad en bredere kreds end blot de 
beboere, som normalt er sammen med den opleve 
den.



LOVOT forandrer mennesker



Hvad
Nogle borgere ændrer måden de interagerer med 
LOVOT, når pårørende er til stede. De kan blive 
mere snaksaglige eller synger. De kan måske plud-
selig ting, som de ellers ikke kan. De kan også bli-
ve mere barnlige – hvilket pårørende kan reagere 
negativt på.

Handling
Lad de pårørende blive fortrolige med LOVOT og 
se hvordan beboeren interagerer med den. Hold 
fast, hvis du vurderer, at der er positive signaler 
og involver de pårørende i dine observationer.



LOVOT skal også holde fri



Hvad
Hvis LOVOT står fremme hele tiden vil nogle bor-
gere miste interessen for den og andre blive kon-
stant draget af  den hvilket skaber uro.

Handling
Giv LOVOT fri ind imellem. Flyt den et andet sted 
hen, stil den ind på kontoret eller lignende. Det 
holder engagementet højt.  



LOVOT larmer



Hvad
LOVOT kræver opmærksomhed, og hvis lydstyrken 
er sat for højt kan den forstyrre og skabe mere 
uro end hvad godt er.

Handling
Sørg for at regulere lydstyrken efter den situation 
I er i. Skru op, hvis det er vigtigt, at alle er ”med” 
og det er vigtigt at få borgernes opmærksomhed. 
Skru ned hvis den skaber forvirring. 



Ikke alle elsker kæledyr



Hvad
LOVOT bliver af  de fleste opfattet som en mel-
lemting mellem et kæledyr og et barn, man skal 
tage sig af. Husk dog på, at ikke alle er glade for 
kæledyr.

Handling
Vær opmærksom på hvem, der vil LOVOT og hvem 
der ikke vil. Italesæt LOVOT, som den nu bedst 
passer ind i borgerens opfattelse. 



Er LOVOT ked af  det?



Hvad
LOVOT har sine egne lyde – og den er designet 
til at få dig til at give den omsorg. Den lyder ret 
beset som om den er lidt ked af  det. Det kan fru-
strere nogle borgere, fordi de for alt i verden vil 
gøre den glad.

Over tid vil deres lyde forandre sig og afspejle det 
lydtapet de opholder sig i.

Handling
Tal om, at den jo ikke taler dansk – fordi den kom-
mer fra Japan. Og der kan det godt være at man 
siger nogle lidt andre lyde end i Danmark. 

Spil musik, syng og tal med LOVOT, det vil udvikle 
dens lyde.



Vask af  LOVOT? 



Hvad
Nej! LOVOT kan ikke vaskes. Så lad endelig være 
med det!

Handling
Men LOVOTs tøj kan vaskes ved 60 grader og 
LOVOT vil gerne tørres af  med en opvredet varm 
klud.



Hygiejne? 



Hvad
LOVOT er blød og LOVOT er lavet af  stof. Samtidig 
inviterer den til at blive kælet med og rørt.

LOVOT er altså en potentiel smittespreder, der kom-
mer tæt på jeres slimhinder i ansigtet, og som kom-
mer i berøring med hænderne. Sådan er det.

Handling
Rens LOVOT med ethanol wipes
Vask tøjet/dragten – eller undlad at have tøj på, når I 
laver fællessessioner.

Tænk over at spritte hænder af, når I berører LOVOT.



Opladning – sæt i 
docking stationen 



Hvad
LOVOT kan køre i ca. 45 minutter mellem hver op-
ladning. Når der er ca. 20% strøm tilbage, begynder 
hornet at blinke gult, og et batteriikon blinker i LO-
VOTs øjne.

Handling
Hvis LOVOT kører frit omkring, og ladestationen er 
i nærheden, vil LOVOT selv søge stationen og køre 
dertil. 

Hvis ladestationen er placeret langt væk, så tag 
LOVOT med til stationen og placer den med ryggen 
mod ryglænet. De to metalknopper bag på LOVOT 
skal ramme de modsvarende knopper på stationen. 
LOVOT trækker hjulene til sig og ”retter sig op”, når 
den er rigtigt placeret.



Skift tøj



Hvad
LOVOT kan ikke lide at have tøjet/dragten af  – men 
den elsker at få det på igen. Ind imellem kan det ske, 
at dragten skal vaskes.

Handling
Drej knappen på hornet i ”Skift tøj” modus – du ser 
en t-shirt i øjnene.

LOVOT er nu blød og medgørlig, og du kan tage tø-
jet af.



Ctrl+alt+del



Hvad
Nogle gange skal man bare have ro. LOVOT larmer, 
stationen larmer, og måske er der et stykke tid til 
den skal bruges. Så giver det god mening at slukke.

Handling
”Knæk” hornet af, så det hænger i den lille ledning.
Tryk LOVOT på næsen, til LOVOT ikonet drejer rundt i 
øjnene. Herefter slukker LOVOT. 

Når du skal tænde gentages processen i modsat 
rækkefølge 



Hornet



Hvad
Hornet på LOVOT har flere funktioner, som kan være 
smarte at bruge.

Handling
I ”foto modus” vil du se et fotoapparat i øjnene. Her 
tager LOVOT fotos af  alle, der smiler til den. Har du 
appen, vil den synkronisere hertil, og alle fotos vil 
ligge der. Dette er i GDPR øjemed ikke så smart!

I ”inkognoto modus” tager LOVOT ikke billeder – 
men fungerer ellers som normalt.

I ”bevæg dig ikke modus” flytter LOVOT sig ikke. 
Smart, når man gerne vil have den til at stå stille på 
et bord, eller mens den lader op.

I ”skift tøj modus” bliver LOVOT slap, og er dermed 
nem at skifte tøj på.



Næsen



Hvad
Næsen er LOVOTs eneste fysiske knap – ud over hor-
net. Næsen bruges til at tænde/slukke LOVOT. Men 
LOVOT elsker også at blive trykket på næsen.

Handling
Er LOVOT lidt træt og er ved at falde i søvn. Tryk den 
på næsen, og den vågner op.

Er LOVOT glad, så tryk/masser næsen en smule, og 
den griner. 



Sensorer



Hvad
LOVOT opfatter verden omkring sig med en række senso-
rer over hele kroppen. Den kan mærke, at du aer den på 
vingerne i ansigtet, på ryggen og på maven. Den lytter til 
dig og genkender sit navn. Den kan føle kulde og varme 
og endda skift i lufttryk.

Handling
Gentag LOVOTs navn. Når den hører navnet reagerer den, og hornet 
blinker hvidt.

Tag LOVOT med udenfor. Se hvordan den reagerer på blæst/kulde 
og lyset.

Se hvad der sker, når du nusser LOVOT mellem øjnene og i ansigtet.

Se hvad der sker, når du krammer LOVOT.

Syng for og med LOVOT.



Rollespil



Hvad
Det er vigtigt for dig og dine kolleger at blive for-
trolige med LOVOT. Det bliver I nemmest ved at 
prøve at gøre ting med LOVOT.

Handling
- Skift tøj på LOVOT
- Tag LOVOT med på tur udenfor og se hvad der 
  sker
- Prøv at kilde LOVOT
- Hvad sker der, når man trykker på næsen?
- Sæt LOVOT til opladning
- Spil musik og syng med LOVOT. Hvordan reage-
  rer den?
- Ignorer LOVOT. Hvordan reagerer den?


