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AV D E 5000 i Sverige som drabbas av 
plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus 
varje år överlever bara 10 procent, cirka 
500 personer. För att öka chansen till 
överlevnad är det viktigt att snabbt sätta 
igång hjärt-lungräddning samt att få 
fram hjärtstartare för att återuppliva 
den drabbade. Just nu pågår ett projekt 
som ska ta reda på om drönare skulle 
kunna användas för att snabbt leverera 
självinstuerande hjärtstartare, som 
kan användas av vem som helst, till 
avlägsna platser.

Forskningsprojektet fokuserar på 
områden i Stockholms skärgård som 
befolkas sommartid och dit ambulan-
sen endast kan nå fram 20-25 minuter 
efter inkommet larm. Teamet har 
special utvecklat en drönare som ska 
leverera hjärtstartare till sådana svår-

Medicintransport
kan snabbas upp
I Rwanda testas nu om drönare 
kan leverera vaccin, blod och läkemedel till 
avlägsna kliniker på landsbygden. ”Transportti-
derna kan i bästa fall kapas från fl era timmar till 
30 minuter med drönare”, säger Vinod Diwan, 
professor vid institutionen för folkhälsoveten-
skap, Karolinska Institutet, som medverkar i 
projektet.  

tillgängliga platser. Testfl ygningar sker 
sedan något år tillbaka och drönarna 
har potential att nå fram till olycksplat-
ser väsentligt snabbare än ambulansen, 
enligt nypublicerade resultat.

Forskarna har optimerat tekniken 
steg för steg, och starttiden som tidigare 
låg på 90 sekunder har minimerats.

– Från att vi skickade larmet till att 
drönaren var i luften tog det tre sekun-
der vid samtliga fl ygningar, säger An-

dreas Claesson, ambulanssjuksköterska 
och forskare vid centrum för hjärt-
stoppsforskning, Karolinska Institutet, 
som leder projektet.

En utmaning är att säkerställa att 
drönarna inte kolliderar med andra 
fl ygande farkoster. Dessutom måste 
drönarna tillmötesgå kameraövervak-
ningslagen, men här har nyligen Data-
inspektionen föreslagit undantag från 
tillståndskrav för företag som arbetar 
med räddningsverksamhet.  Läs mer 
om hjärtstopp på ki.se.
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.” En restriktiv abortlagstiftning 
kommer inte att hindra
kvinnor att få tag i abortpiller”
Rebecca Gomperts, som tidigare lagt fram en avhandling vid Karolinska Insti-
tutet om kvinnors tillgång till olika abortmetoder, uttalar sig i samband med att 
den organisation hon startat, Women on waves, använde drönare för att skicka 
abortpiller till kvinnor på Irland.   Källa: womenonwaves.org

 Hjärtstartare ska 
 nå ut snabbare 
 till patienter 

Framsteg 3 × drönare

500 AV 5 000
personer som drabbas 
av plötsligt hjärtstopp 

utanför sjukhus
överlever varje år.

När ett hjärta stannar är det livs-
viktigt att få fram hjälp så snabbt 
som möjligt. Obemannade
farkoster, så kallade drönare,
skulle enligt ny forskning kunna 
komma till snabb undsättning.

Text: Joakim Rådström


