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EmbraerX – Electric Vertical takeoff

Small Drone
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Mini ambulanse drone – Ambidronen.

• En liten drone som kan transportere små hjelpemidler.

• Plass til begrenset utstyr/donor/objekter.

• Det finnes en del små ambulansedroner i dag!
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Hva er en ambulanse drone

• En stor drone som kan transportere personer.

• Plass til en pasient + en helsepersonell

• Ambulanse betyr (i denne sammenheng)

– Frakte skadet/syke passienter fra A til B. 

– Inneholde medisinsk utstyr

• Supplement til ambulance biler og helikoptre.

– Ikke konkurrent! Vi må fortsatt ha vanlige biler og luftfartøy!

• Det finnes ingen ambulansedroner i dag!
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Medisinsk utstyr i ambulanse dronen

• Spesialtilpasset medisinsk- og redningsteknisk 

utstyr:

– Må være robust.

– Utstyret må ikke utgjør fare for dronen.

– Må være spesielt kvalifisert for bruk i tjenesten.

• Medinsk utstyr:

– Defibrillator, multimonitor, respirator, kapnograf, sprøytepumper, 

sug, brystkompresjonsmaskin og transportkuvøse.

• Teknisk medisinsk utstyr:

– Må vedlikeholdes, kalibreres og kontrolleres av godkjent 

medisinsktekniske verksted for droner.
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Formålet med Ambulanse Dronen?

• Hovedformål

– Å redde menneskeliv!

• Tidsbesparelse

– Ønsker å innfri kravet om rask responstid

• Miljøvennlig

– Dronen er batteridrevet (ingen forurensing) 

• Økonomisk

– Dronen er billig å produsere ift nåværende helse-

transportsystemer.

• Fleksible transportsystem

– Fri transport
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Utfordringer/begrensninger for 

ambulansedronen

• Flytid

– 30 min med dagens tech.

• EU-regulering

– Ikke lovpliktig å fly med drone.

• Sikkerhet 

– Menneske påpasselig

– Robust flyving

• Høydeflyving

– Respektere store flys navigations system.

• Vær

– Vind og vær
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Utfordringer for ambulansebiler

Ambulansebil ulykke i Slovakia pga trafikk
Luftambulanse ble tilkaldt.

Ambulansebil utsatt for trafikk i storbyen.
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Norsk luftfarttøy i dag (fly+heli) 
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Luftambulansebasene
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Dronebasene

• Flere baser enn luftambulansebasene.

• Minst en drone i hver by.

• Kan lokaliseres ved helseinstitutter

– Sykehus

– Legekontorer

– Diverse helseinstitutter.
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Drone Gruppen
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Projekt Oversikt
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Forskningemner:

• Investigate current and possible future use of drone ambulance services, and design 
of drone ambulance services.

• Investigate techniques, methods, and components for operating and controlling a 
drone ambulance system ensuring highly automatic operating and reducing human 
intervention to a minimum. 

• Investigation of design configurations of the drone structure, definition of materials 
and fabrication techniques, small scale component testing, optimization, realization of 
demonstrator.

• Create the design of a control room that integrates the services without lowering the 
standards of situational awareness in the control room.

• Investigate safety, security and privacy issues, standards, regulations, and ethics in 
Norway, EU and globally for designing and operating a drone ambulance 
system/service and design a framework to integrate safety, security and privacy 
measures into the system.

• To investigate, design, and develop a framework using Artificial Intelligence (AI) on 
the edge for enabling the drone to plan and navigate its path safely and effectively. 
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Samrbeidspartnere / Nettverk
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Utført(e) aktiviteter/arbeid

• Besøk av transportdepartmentet i Dubai
– De har utprøvet en stor passasjer drone (Volocopter)

– Nettverk og diskusjon for fremtidsimplementering.

• Uber konferanse i Los Angelses 
– Invitasjon fra Uber / Nettverk

– Nye store passasjer droner utvikles av forskjellige firmaer

– Passasjer Transport og sikkerhet

• Proof-of-concept for «multi-drones on air»
– IP System AS utvikler PoC av fleredroneri

• Design av Prototype
– Student/Lærer utvikling av small-scale prototype 

– Fremvisning til eksterne

• Medie attention

• Konferanseartikel(er) på vei
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Prototype (Desember 2017)
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Prototype (Juli 2018)
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Prototype (August 2018)
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Prototype (August 2018)
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Mini print (August 2018)
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NRK Dagsrevyen 21

• 23. November 2017 (Ide av Drone)

• https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21112317/23-

11-2017#t=12m24s

• 28. August 2018 (Realisering av prototype)

• https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19082818/28-08-

2018#t=23m46s

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21/NNFA21112317/23-11-2017#t=12m24s
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19082818/28-08-2018#t=23m46s
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Medier

• Dagbladet: https://www.dagbladet.no/nyheter/ntnu-onsker-a-utvikle-
ambulansedroner/69231631

• Gemini: https://gemini.no/2018/01/vil-utvikle-ambulansedroner/

• Norway.no: https://www.norway.no/en/india/norway-india/news-and-events/new-
delhi/news/saving-lives-from-the-sky/

• E24: https://e24.no/naeringsliv/beredskap/ntnu-oensker-aa-utvikle-
ambulansedroner/24222151

• NRK: https://www.nrk.no/ho/droner-kan-bli-fremtidens-ambulanse-1.13790730

• Oppland Arbeiderblad: https://www.oa.no/forskning/vitenskap-og-teknologi/ntnu-gjovik/vil-
utvikle-framtidens-ambulansedrone/s/5-35-552280

• Ambulanseforum: http://www.ambulansforum.se/aggregator?page=89

• Framtida: https://framtida.no/2018/01/03/ntnu-onsker-a-utvikle-ambulansedronar

https://www.dagbladet.no/nyheter/ntnu-onsker-a-utvikle-ambulansedroner/69231631
https://gemini.no/2018/01/vil-utvikle-ambulansedroner/
https://www.norway.no/en/india/norway-india/news-and-events/new-delhi/news/saving-lives-from-the-sky/
https://e24.no/naeringsliv/beredskap/ntnu-oensker-aa-utvikle-ambulansedroner/24222151
https://www.nrk.no/ho/droner-kan-bli-fremtidens-ambulanse-1.13790730
https://www.oa.no/forskning/vitenskap-og-teknologi/ntnu-gjovik/vil-utvikle-framtidens-ambulansedrone/s/5-35-552280
http://www.ambulansforum.se/aggregator?page=89
https://framtida.no/2018/01/03/ntnu-onsker-a-utvikle-ambulansedronar
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Fremtidig(e) aktiviteter/arbeid

• Finansering
– Søke hos RFF, FRIPRO, HELSEVEL, NFR, EU, og industri

– Søker partnere

• Videreutvikling av prototypen 
– Full funskjonell prototype drone.

• NTNU Test Senter for Droner
– Første i verden på NTNU i Gjøvik

• Invitere Investorer og interesserte
– Vi trenger å være verdens førende.
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Ett hjerte av gull

Tusen takk!

mohammad.derawi@ntnu.no


