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Danmark har en
dronestrategi…

• Skabe jobs
• Sikre en både ambitiøs og

sikker brug af droner



• Ubemandede + kan reducere transportomkostninger

• Miljøvenlige

• Introducerer et nyt logistik-lag

• En direkte linje fra A til B

• Muliggør fleksibilitet

Hvorfor fokusere
på droner?
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Problem

• Antallet af patienter stiger

• Små hospitaler lukkes

• Antallet af lægeklinikker falder / mangel på læger (i “udkants-Danmark”)

Mere transport + længere transporttid
af prøver, medicin, medicinsk udstyr og specialiseret personale

… brugen af droner vil kunne hjælpe med at løse
disse stigende logistikproblemer



3 use cases…



”Man pifter efter hesten, ik’? 

Så ville jeg gerne pifte efter

dronen med det udstyr jeg

skulle bruge… så den 

kom hen til mig.”

Karen Andersen-Ranberg 
Professor, OUH

Levering til og fra
hjemmesygeplejersker,
lægeklinikker og
plejehjem



Transport 
af klinikere
mellem
hospitaler



https://www.fyens.dk/erhverv/Direktoer-efter-flyvetur-i-laege-drone-Jeg-foelte-mig-helt-tryg/artikel/3318057

https://www.fyens.dk/erhverv/Direktoer-efter-flyvetur-i-laege-drone-Jeg-foelte-mig-helt-tryg/artikel/3318057


Levering af
diagnostiske
patientprøver
fra klinik
til laboratorium



Hvorfor fokusere på at nedbringe transporttiden?

Nyt udstyr forventes at reducere analysetiden fra 1-3 dage til 2 timer inden for få år

→ Nuværende transporttid på 5-10 timer bliver hovedårsag til diagnostisk forsinkelse...

→ Totaltiden fra prøven er taget til resultatet er rapporteret kan blive mindre end 4 timer

Anses for meget vigtigt at nedbringe transporttiden, så resultatet

bliver en del af den indledende kliniske evaluering af patienten

– fx. ift. hensigtsmæssig antibiotika-behandling.

Flemming Rosenvinge, overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense University Hospital



Vi har foretaget
en afdækning
af akut-behov

Mellem
ODE og ÆRØ

57 km

Mellem
ODE og SVB 

40 km

Mellem
ÆRØ og SVB 

23 km

Vi starter med         

Ærø-casen
Primært transport af venøse

blodprøver og bloddyrkninger:

• Blodprop i benene

• Meningitis 

• Noro virus, influenza, MRSA





Note: Each black column represents the answer from one organisation. The grey columns are calculated averages in the 

public and private sector. The checkered column is the average for all ten organisations. Source: Fasterholdt et al. 2018.
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Hvordan øges sandsynligheden for succes?



Tidlig vurdering med EARTH-metoden

The pre-mortem method Djævlens Advokat på

(R.I.P) centrale antagelser
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Øvelse: Djævlens Advokat på use case 1 (1/3)
U1: Dronetransport af akutte bloddyrkninger og venøse blodprøver mellem 

hospitalsenheder (ÆRØ til SVB, SVB til ODE)

Tre spørgsmål

1) Hvor sandsynligt er det, at vi ved brug af droner opnår hver enkelt af de 

forventede effekter / værdi? (vurder på en skala fra 1-5, hvor 1 er lavt, 5 er højt) 

2) Hvis I giver en lav værdi: Hvor er argumentationen svag eller logikken halter?

3) Er der andre effekter eller værdi for sygehus eller patienter vi har overset? 
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Øvelse: Djævlens Advokat på use case 1 (2/3)
De tre spørgsmål besvares med udgangspunkt i forandringsteorien:

• Dvs. tabellen, som tydeliggør forudsætninger for og forventninger til 

hvordan dronen vil skabe værdi for hospitalet og patienterne 

• Der er fire dele
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Øvelse: Djævlens Advokat på use case 1 (3/3)
U1: Dronetransport af akutte bloddyrkninger og venøse blodprøver mellem 

hospitalsenheder (ÆRØ til SVB, SVB til ODE)

Tre spørgsmål

1) Hvor sandsynligt er det, at vi ved brug af droner opnår hver enkelt af de 

forventede effekter / værdi? (vurder på en skala fra 1-5, hvor 1 er lavt, 5 er højt) 

2) Hvis I giver en lav værdi: Hvor er argumentationen svag eller logikken halter?

3) Er der andre effekter eller værdi for sygehus eller patienter vi har overset? 

Processen:

• Formalie: Svar er annonyme. Men det er forskning, så jeres svar kan blive brugt 

i forskningssammenhæng.

• 12 grupper (5-7 i hver), sørg for at I bliver lidt blandet, ét svar-ark per gruppe!

• Tidsramme: 

• 30 min.: 10, 15 og 10 min. per spg. (vi holder styr på tiden for jer!)

• Kort opsamling i plenum på øvelsen
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