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Mobile rengørings robotter  
– er I klar til at byde dem 
 velkommen i virksomheden?

Automatiseret rengøring ved hjælp af robotteknologi står  
– måske – over for et større gennembrud. 

COVID-19 har skabt nye behov for rengøring – både i 
 private virksomheder og offentlige institutioner. Rengørings-
ansvarlige er på udkig efter nye løsninger, der både kan stille 
disse behov og holde omkostningerne nede.

Mange nye typer af mobile service- og rengøringsrobotter 
er kommet på markedet i den seneste tid: Alt fra robotter, 
der kan desinficere ved hjælp af UV-stråler til selvkørende 
støvsugerrobotter. 

Men hvordan navigerer du i dette marked som kunde? Er 
din organisation klar til teknologien? Og hvordan sikrer 
du både, at teknologien er driftssikker, at  rengøringen 
er  tilpasset jeres behov og har høj kvalitet, og at 
 medarbejderne kan finde ud af at betjene robotten? 

I denne virtuelle udgave af People & Robot Talks kan du 
blive klogere på, hvordan du håndterer automatisering af 
rengøring i din organisation.

Mød en række uvildige eksperter på området, der vil 
fortælle om teknologiens muligheder og faldgruber – og 
hvordan man får medarbejderne med på rejsen. 

Emner

Teknologi:  Hvor moden er robot
teknologierne inden for 
rengøring? Hvilke områder er 
værd at kigge nærmere på?  

Mennesker:  Er vi som medarbejdere 
og  organisationer klar til 
rengøringsrobotter? Hvordan 
håndterer vi de forandringer, 
som mobile rengøringsrobotter 
skaber i organisationen – og 
rundt på gulvene? 

Hygiejne: Hvordan sikrer vi, at vi opnår 
den ønskede  hygiejne, når vi 
automatiserer rengøringen? 
Hvilke overvejelser bør vi gøre 
os i forhold til risikovurdering 
og kravspecifikation – så vi får 
højest mulig rengørings kvalitet 
for pengene?

Tema:

Tilmeld dig her:
www.gainco.dk/en/people-robot-talks-cleaning

4 . Februar 2021 
Kl. 13.00-14.00

Seminaret foregår som
livewebinar, hvor du kan 
stille spørgsmål undervejs.



People & Robot Talks 
– program

13.00

Velkommen:  
Søren Peters, adm. direktør, Gain & Co9.0-9.15

13.05

Introduktion til rengøringsrobotter:  
Mikkel Viager, Senior Robot & Automation Advisor, 
Gain & Co

Hvilke typer af rengøringsrobotter findes der på markedet, og hvor 
kan det bedst betale sig at starte? Uvildige eksperter vil i dette oplæg 
give en indføring i teknologierne, deres muligheder – samt de mange 
faldgruber, man bør være opmærksom på.

13.20

Krav til rengøring og valg af robotløsning:  
Anette Baltzer Larsen, chefkonsulent, FORCE 
Technology & Alan Friis, hygiejnespecialist, FORCE 
Technology

Hvordan definerer I krav og ønsker til rengøring, der 
gennemføres af en robot? Og hvilken rolle spiller indretning, materialer 
og overflader for valg af robotløsning? Få introduktion til, hvordan I 
finder den bedste robotløsning for jeres ønsker til rengøring.

13.35

Rengøringsrobotter og mennesker  
– et godt match?:  
Karina Tewes, Senior People & Change Advisor,  
Gain & Co

Med fokus på organisationen afdækkes de problemstillinger, som 
typisk opstår i en robotimplementering, herunder særligt vedrørende 
kompetencekrav, forandringsledelse og projektstyring.

13.50

Afrunding samt Q&A:  
Moderator: Elías Lundström, Gain & Co

Hvad er People & Robot Talks?

Temaet for People & Robot Talksseminarerne er, 
at vi tager alle de svære spørgsmål op, der opstår 
i spændingsfeltet mellem mennesker og robotter. 
Vi gennemgår praktiske cases og lærer om både 
muligheder og faldgruber, så vi kan tage imod de 
nye teknologier med åbne øjne.

Tilmeld dig her:
www.gainco.dk/en/people-robot-talks-cleaning


