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Abstract 

Drones has been used in warfare for a long time, it is a way to aim precisely, to hit the target                     

intended and to minimize the death of their soldiers. War is what people most likely would                

say if you inquire about drones, but companies like Holo and research centers SDU              

Dronecenter are in the process of integrating drones as a common practise in Danish              

healthcare, that would make it easier for the staff if they could send their tests and/or their                 

medicine with a drone to another hospital or nursery homes. 

This project focuses on how drones can used for more than warfare or as a hobby, it also                  

focuses on the understanding how drones work and how health workers could benefit from              

the use of them during a pandemic. 

we seek to find out the pros and cons with the use of health drones and how ordinary people                    

can used to the thought of health drones as with almost all technology, people can be                

sceptical of an already technology used in a new  way.  

the reason we focuses on the elderly during this pandemic is because they are a part of the                  

high risk group, and how to protect them to the best of health workers ability. 
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1.    Indledning 

Vi vil med vores problemformulering tage stilling til velfærdsteknologi, ifm. af medicin            

leveret med droner fra sundhedssektoren til plejehjem.  

Med tiden fylder teknologien mere og mere i vores hverdag. Om der er på arbejdet, studiet                

eller privatlivet. Vi bruger nærmest teknologi til alt hvad vi foretager os.  

Droner fangede vores interesse da vi så en artikel omkring blodprøver som blev transporteret              

fra a til b med droner. Vi undersøgte emnet nærmere og fandt ud af at, der på nuværende                  

tidspunkt eksperimenteres med droner som transportere medicin.  

I forhold til corona-krisen, er det nødvendigt at de beboerne på plejehjem har så lidt                

menneskekontakt som muligt, da de er en del af risikogruppen.  

Derfor ser vi det som en oplagt mulighed at bruge droner til, at leverer medicin med droner til                  

plejehjem.  

  

Vi vil undersøge hvordan en drone fungerer og hvordan man sikkert kan transportere medicin              

med en drone.  

For at kigge på emnet fra et samfundsmæssigt perspektiv har vi valgt at inddrage coronavirus               

med i vores opgave. Vores samfund har ændret sig markant de sidste par måneder. Der skal                

være så lidt menneskekontakt som muligt, for ikke at sprede coronavirussen, derfor er det              

også relevant at inddrage dette med i vores projekt. Droner er et fantastisk redskab til tider                

som disse, især droner som kan levere medicin til plejehjem. De ældre i vores samfund er en                 

del af risikogruppen, så det er vigtigt at de kommer, ikke kommer i kontakt med nogen uden                 

for plejehjemmet. 

 

 

1.1    Problemfelt  

Det er i stigende grad et problem for det danske sundhedsvæsen, med lange afstande.              

Akutmodtagelser og lægeklinikker er faldende, som har en betydning for at både patienter,             

udstyr og prøver skal blive transporteret over længere afstande, resultatet af antallet af de              
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faldende lægeklinikker og akutmodtagelser er langsommere behandling, risiko for         

overmedicinering og øgede udgifter. [Andersen, 2019] 

Derudover lever vi pt. i en tid hvor vi skal passe rigtig godt på de ældre i plejehjem, så de                    

ikke bliver smittet.  

Problemet er interessant at undersøge, fordi vi ved at det kan have en stor betydning for                

besparelserne hos det danske sygevæsen, hvor man vil kunne spare ca. 200 mio. kroner om               

året (sundhedsdroner.dk). Hvis dronerne kommer til at virke optimalt er de med til, at aflaste               

det danske sundhedsvæsen, den anden del der er interessant at undersøge er at der kan               

komme bedre resultater for patienter ved brug af dronen til levering af medicinen, da det kan                

give bedre og hurtigere behandling under coronakrisen. Vi vælger at fokusere på ældre             

borgere, hvor vi gerne vil undersøge hvilken betydning det kan have hvis medicinen kunne              

blive leveret hurtigere ved hjælp af en drone fra de danske sygehuse til plejehjem.  

 

1.2    Problemformuleringen 

Hvordan kan vi med droner levere medicin sikkert fra a til b - især under coronakrisen? Og                 

hvilke ulemper og fordele er der ved sundhedsteknologi - dronen - i sundhedssektoren- og              

ældresektoren? 

 

1.3   Arbejdsspørgsmål.  

Drone: Hvad er det og hvordan kom dronen til? 

a.  Hvad er opbygning og funktionen i en drone? 

b.  Hvordan styres en drone? 

c.  Hvordan styres en drone fra A til B og tilbage til A, når den skal aflevere en pakke? 

d. Hvordan ser medicinudbringning i plejesektoren ud og hvilke problematikker opleves          

der?  

e. Hvilke problemer og behov opleves med medicinudbringning i plejesektoren under          

corona-krisen? 
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 1.4 Motivation  

Vores motivation for denne projektopgave bunder i, at vi ønsker at undersøge hvilke             

muligheder der er med sundheds droner. Derfor valgte vi også droner som den teknologi vi               

vil have som hovedfokus. Det er interessant at undersøge hvilke nye muligheder der kan              

komme vha. teknologi til sundhedsvæsnet, der er ikke en udbredt metode at leverer medicin              

på, men for os er tanken meget god - især under coronakrisen. Vi havde til at starte med ikke                   

fokus på coronakrisen, men da WHO erklærede coronavirussen for en international           

sundhedskrise den 30. Januar i år, valgte vi at fokuserer på droner ift. denne krise. 

Godt en måned efter WHO erkærede coronavirussen for en international sundhedskrise, den            

27. februar, blev den første dansker testet positiv. 

Der er nogle bestemte grupper som coronavirussen kan være særlig farlig for, det er bl.a.                

ældre mennesker, mennesker med hjertesygdomme og kronisk syge.  

Derfor skal man være ekstra forsigtig med at komme i nærheden af dem. Et sted som er vigtig                  

at holde afstand fra, er plejehjem, da de ældre skal have mindst mulig menneske-kontakt.              

Vores idé om at arbejde med medicin leveret med droner til plejehjem, gav os en masse                

muligheder og en masse tanker. Vi undersøgte bl.a. hvordan medicin på nuværende tidspunkt             

leveres til plejehjem og fandt ud af, at der er menneskekontakt på den måde det foregår på nu.                  

Med sundhedsdroner kan medicin leveres til plejehjem uden kontakt udefra. Derudover går            

det også meget hurtigere, da de flyver relativt hurtige - på den måde får de udsatte borgerer                 

hurtigere den nødvendige medicin, samt mere sikkert – hvilket er et krav nu om dage. 

 

Vi vil undervejs i opgaven undersøge forskellige faktorer, der er relevante for vores idé om               

medicin leveret med droner. Ikke kun de samfundsmæssige, men også de tekniske faktorer -              

både gode og dårlige. 
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1.5 Afgrænsning 

Vi har fra starten af dette semesterprojekt haft et fokusområde, som skal omhandle droner. 

Vi læste en artikel om blodprøver som blev leveret med droner fra a til b, og det inspirerede                  

os til at arbejde med droner ift. medicin levering. 

Samtidig med at vi var i gang med opgaven, forekom coronakrisen og hele landet lukkede               

ned, der forekom vores afgrænsning. Vi ville fokuserer på levering af medicin kun til              

plejehjem, udelukkende pga. de er en del af risikogruppen.  

Hefefter forekom afgrænsningen ganske naturligt. Ren tidsmæssigt var det umuligt at have et             

større fokusområde, hovedsageligt fordi vi arbejdede under nye omstændigheder, som vi ikke            

er vant til, vi kunne som gruppe hverken mødes eller tage på et bibliotek og finde bøger                 

angående vores emne. 

 

Vi har valgt at sætte undersøge om det kunne være en mulighed, at leverer medicin med                

droner. Vi skulle have en teknologisk dimension med i vores opgave, og for os var det nemt                 

at blive enige om drone-teknologien, da ingen af os vidste særlig meget om det, og derfor var                 

det interessant at søge efter mere viden.  

 

 

1.6 Semesterbindinger 

Da vores semesterprojekt på 2. semester forankres i dimensionen teknologiske artefakter og            

systemer, vil vi bruge dimensionen til at analyserer droner som et teknologisk artefakt. Af              

indhold skal projektet have en overvægt af teknologisk indhold, derfor vil vi inddrage             

TRIN-modellen som vil give os et billede af dronens teknologi systemer samt hjælpe os med               

at forstå drone teknologien.  

 

Derudover vil vi også inddrage dimensionen; Subjektivitet, teknologi og samfund. Vi vil            

indsamle viden om samspillet mellem teknologi og mennesker, så her kan vi med fordel              

inddrage David Nye og Langdon Winners teorier om teknoloigen i vores samfund, rent             

politisk og økonomisk set.  
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Vi inddrager også corona med i vores opgave, da det er relevant ift. den situation vi står i nu,                   

og især plejehjem der skal være ekstra forsigtige for ikke at sprede virussen til de ældre                

beboere som er ekstra udsatte i disse tider. 

 

2. Relevant litteratur  

2.1 Droner 

I dette afsnit vil vi give en kort indledning til hvad en drone er, samt redegør for hvad                  

Danmarks lovgivning er vedrørende brug af droner i det offentlige, og til sidst vil vi redegøre                

for historien bag droner.  

Unmanned aerial vehicle (UAV) bedre kendt som droner, er en ubemandet robot der kan              

fjernstyres eller være selvstyrende med software, kontrollerede flyveplaner. UVA er en           

teknologi, der længe har haft en central plads i militæret. Og bliver brugt til at overvågning,                

strejker, indsamling af data eller andre situationer, hvor bemandet flyvning betragtes som for             

risikabelt eller vanskeligt. droner havde i militæret det formål at reducere risikoen for             

menneskelige operatører på fjendtligt områder.  

Men I løbet af de sidste par år er droner blevet ekstremt populære hos private borger og                 

virksomheder og kan i dag købes stort set overalt.  

  

Definitionen på UAV’er, er temmelig bred, og det er forståeligt i betragtning af de mange               

forskellige modeller og mærker af droner på markedet. i praksis betragtet ethvert luftfartøj             

der ikke er afhængig af en menneskelig operatør ombord, hverken autonomt eller fjernbetjent,             

som en UVA [Roa, Gopi, Maione, 2016].  

  

Droner kan opdeles i 3 forskellige typer. 

1. Multi-rotor droner 

Multi-rotor droner er nogle af de mindste og letteste droner på markedet. De har begrænset               

hastighed og højde, Er blevet et meget kendt flyvende køretøj til entusiaster og             

luftfotografier. Disse droner kan tilbringe 20-30 minutter i luften med en let nyttelast, som              

f.eks. Et kamera. (Andrew Chapman, 2019). 
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2. Enkelt rotor helikoptere 

Enkelt rotor helikoptere ligner små helikopter og kan være gas- eller elektrisk drevet. Dennes              

blad og evnen til at køre på gas hjælper dets stabilitet og flyver i længere afstande. Disse                 

UAV'er bruges normalt til at transportere tungere genstande. (Andrew Chapman, 2019) 

  

3. Fastvingede drone 

Fastvingede droner ligner normale flyvemaskiner, hvor vingerne giver løft i stedet for rotorer,             

hvilket gør dem meget effektive. Disse droner bruger brændstof i stedet for elektricitet, så de               

kan ophold sig i luften i mere end 16 timer. På grund af deres design og deres størrelsen, er                   

fastvingede drone nødt til at starte og lande på landingsbaner, ligesom normale flyvemaskiner             

gør. Militæret bruger normalt fastvingede droner til at udføre strejker eller transportere store             

mængder af udstyr. 

Nonprofitorganisationer bruger den også til at levere mad og andre varer til områder, der er               

svære at nå med andre transportmidler. (Andrew Chapman, 2019)  

  

2.2. Lovgivningen 

I dette afsnit vil vi redegøre for drone lovgivningen i Danmark. Samt hvilke udfordringer den               

nuværende lovgivning ville skabe for sundhedsstyrelsen. 

  

- ”Ejeren af en drone skal være registreret hos Transportstyrelsen. 

- Dronen skal markeres med ejerens navn, telefonnummer og det registreringsnummer,          

der er tildelt af Danmarks Transport-, Bygge- og Boligstyrelse. 

- Der kræves ikke registrering af mikro-droner, der vejer 250 gram eller derunder med             

en maksimal hastighed på 50 kilometer i timen. 

- Fjern Piloten skal have en drone-bevidstheds godkendelse for driften af en drone, der             

vejer mere end 7 kg. 

- Fjern Piloten skal være mindst 16 år gammel. Hvis piloten er 15 år eller yngre, skal                

testen udføres med fjern pilotens værge. Hvis piloten er under 12 år, skal operationen              

overvåges af en person på alder. 
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- Droner, der ikke er mikro-droner, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring            

med en forsikringssum på 0,75 millioner. 

- Dronen må højst veje 25 kg. 

- Droner må ikke flyves over 100 meter. 

- Drone-flyvninger skal udføres på en sådan måde, at ingen andre personer eller            

ejendom er truet, og så omgivelserne bliver ubehagelige så lidt som muligt. Der skal              

også tages hensyn til vilde dyr og dyrehold. 

- Droner må ikke betjenes nærmere end 50 meter vandret afstand til andre personer,             

medmindre disse personer deltager i eller er tilskuere under flyvningen. 

- Droner skal vige for bemandet fly. 

- Når du flyver en drone, skal afstanden til landingsbanen / landingsbanerne på en             

offentlig lufthavn være mindst 5 kilometer. 

- Når man flyver en drone, skal afstanden til landingsbanen / landingsbanerne for en             

militær flybase være mindst 8 kilometer. 

- Når man flyver med en drone, skal afstanden til bebyggede områder og større             

offentlige veje være mindst 150 meter. 

- Når man flyver en drone, skal afstanden til bemande skibe, både og            

offshore-installationer være mindst 50 meter. 

- Der kan ikke flyves droner over tæt bebyggede områder, herunder områder med            

weekendhytter og beboede campingpladser og områder med store frilufts         

forsamlinger med personer. 

- Droner kan ikke flyves tæt på andre droner, at der kan være fare for kollision. 

- Transport, Byggeri og Boligstyrelse kræver tilladelse til flyvning uden for den           

visuelle synslinje, flyvninger over mennesker, flyvninger indendørs, flyvninger ved         

åbne eller offentligt bebudede arrangementer, flyrejser over 100 meter, flyrejser med           

mere end en drone.  

- For at flyve om natten skal dronen være udstyret med et lys, der giver operatøren               

mulighed for at se dronen under flyvning, herunder hvordan dronen er orienteret i             

luften. Start- og landings områder skal også være tændt. Der kræves en særlig licens              

for at flyve en drone om natten i byområder og bebyggede områder” (UAV,2020).  
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Udover ovenstående regler er der yderligere regler for drone-operationer i bebyggede           

områder, områder som f.eks. sportshaller, sommerhusområder, beboede campingpladser og         

bebyggede industri- og havneområder. Parker, strande eller andre områder som ligger tæt            

inden for eller ligger i forbindelse med bebyggede områder betragtes også som bebyggede             

områder, da disse områder typisk ligger i kort afstand til overfyldte veje og bygninger og               

steder der ofte besøges af mange mennesker. 

  

- Droner må kun betjenes i bebyggede områder til professionelle formål. 

- Fjern Piloten skal være mindst 18 år gammel. 

- Droner må ikke flyves over 120 meter i bebyggede områder. 

- Fjern Piloten skal have en drone licens, der gælder for den relevante drone kategori og               

drone-type drone og udstedt af Danmarks Transport-, Bygge- og Boligstyrelse. 

- Fjern Piloten skal have erfaring i form af mindst 15 flyvninger i en samlet flyvetid på                

mindst 5 timer uden for bebyggede områder. 

- Fjern Piloten skal etablere et fly- og sikkerhedsområde, der følger dronen under            

flyvningen, så området til enhver tid har sit centrum, hvor dronen er. Flyve- og              

sikkerhedsområdet skal have en radius på 1 gange flyvning niveauet under hele ruten,             

dog mindst 15 meter og højst 50 meter. Ingen andre personer end fjern piloten,              

eventuelle assistenter og personer, der har givet deres samtykke til fjern piloten, må             

ikke opholde sig inden for flyve- og sikkerhedsområdet. 

- Den lokale politimyndighed underrettes skriftligt senest 24 timer før en flyvning. 

- Flyrejser er kun tilladt inden for den visuelle synslinie (BVLOS) 

- En særlig licens kræves for at flyve om natten. 

- Inden for 24 timer efter afslutningen af flyvningen skal fjerne piloten indtaste            

oplysninger om flyvningen i en log eller et tilsvarende dokument” (UAV, 2020).  

  

Den nuværende lovgivning skaber nogle udfordringer for sundhedsstyrelsen, En af de           

udfordringer er blandet andet BVLOS. BVLOS står for “Beyond Visual Line of Sight”, og              

det henviser til flyvninger, hvor droner flyver så langt væk, at de ikke længere kan ses af                 

piloten (syddansk universitet, 2018). Efterhånden som drone-applikationer i virksomheden         

vokser, afventer virksomheder en regel om en flyvning ud over visuel synsvinkel (BVLOS.)             

11 



BLVOS-flyvning er et vigtigt koncept for væksten i det kommercielle droner marked            

(syddansk universitet, 2018).  

  

BVLOS-flyvning i Europa kræver en tilladelse. Den tilladelse skal blandet indhold en SORA             

risikovurdering (syddansk universitet, 2018). SORA betyder ”Specific Operations Risk         

Assessment” den handler om ”risikoanalyse af ubemandede luftfartøjers flyvning i forhold til            

risiko for sammenstød i luften og på jorden (syddansk universitet, 2018). I risikoanalysen             

beskrives de risikoelementer, som kan opstå på ruten, og det dokumenteres, hvordan der tages              

højde for disse. SORA metoden er en vigtig del af de kommende EU-regler, der forventes               

vedtaget på nationalt plan i løbet af 2019. Reglerne er udstukket af det Europæiske luft               

sikkerhedsagentur, EASA” (syddansk universitet, 2018).  

  

Syddansk universitet (SDU) dronecenter er de første i Danmark som har fået tilladelse til at               

udføre en autonom BVLOS-flyvning under den nuværende Europæiske sikkerhedsstandarder.         

Selve Flyvning fandt sted D. 14. september 2018 i forbindelse med UAS Denmarks Demodag              

i HCA Airport (syddansk universitet, 2018).  

  

Projekt health drone som er et projekt som sigter mod at udvikle drone der kan transportere                

blodprøver og medicin mellem Ærø, Svendborg og Odense i Danmark. Har også udført deres              

første en autonom BVLOS-flyvning i nord Fyn. Regler for at flyve droner BVLOS er strenge,               

og med de nuværende lov skal der altid være en pilot til stedet, der kan se drone med det                   

blotte øje. I praksis betyder det, at det maksimale interval er ca. 500 meter for piloter der                 

flyver dronerne. Formålet med health drone forsøget er at overvinde hindringerne, så            

sundheds drone en dag kan flyve mellem hospitaler, lægeklinikker og plejehjem.  

  

  

2.3 Historien bag droner  

Ubemandede luftfartøjer (UAV'er) har eksisteret i århundreder og blev udelukkende brugt til             

militære formål. Den tidligste registrerede brug af en UAV stammer fra 1849, da østrigerne              
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angreb den italienske by Venedig ved hjælp af ubemandede balloner, der var fyldt med              

sprængstof (O’Donnell,2019). 

  

Selvom balloner ikke i dag ville blive betragtet som en UAV, var dette en teknologi, som                

østrigerne havde udviklet i flere måneder før, hvilket førte til yderligere fremskridt for hele              

verden (O’Donnell,2019).  

USA begyndte at udvikle UAV-teknologi under den første verdenskrig. I 1918 byggede de             

deres første fungerende ubemandede luftfartøj "Kettering bug" i et hemmeligt projekt som            

blev styret af Orville Wright og Charles F. Kettering (O’Donnell,2019). 

  

"Kettering bug" havde en rækkevidde på ca. 40 miles, fløj med en tophastighed, der nærmede               

sig 50 km / h, og havde en nyttelast på 82 kg sprængstoffer (Nguyen, 2019). Det var også                  

udstyret med en tæller, der er programmeret til at tælle det samlede antal motoromdrejninger,              

der var nødvendige for at fartøjet skulle nå sit forudbestemte mål (Nguyen, 2019). Når det               

krævede antal motoromdrejninger, var nået, skete der to ting: en knast faldt på plads, hvor               

motoren lukkes ned, og vinge boltene trak tilbage, hvilket fik vingerne til at falde af. Dette                

sendte fejlen ind i sin endelige bane, hvor den så eksplodere (Nguyen, 2019). 

  

I 1918 afsluttede Kettering Bug en vellykket testflyvning, hvilket fik hæren til at placere en               

stor ordre for deres produktion. Kettering-bugten blev aldrig brugt i kamp, delvis på grund af               

bekymring for, at systemet kunne defekt og eksplodere, inden det nåede sit mål på fjendtligt               

område. Selvom projekter endte med at vær skrottet før de nåede deres mål, spillede              

Kettering Bug stadig en væsentlig rolle i udviklingen af nutidige krydsermissiler. 

  

Droner var tidligere kendt for at være et pålideligt og dyrt legetøj, men i 1980'erne begyndte                

denne holdning at ændre sig(O’Donnell,2019). Den israelske luftforsvar sejret over den           

syriske luftvåben i 1982 bidrog til denne ændring. Israel brugte både UAV'er og bemandet fly               

til at ødelægge et dusin syriske fly (O’Donnell,2019). 

  

Predator RQ-1 fremstillet af General Atomics. blev først testet og taget i brug i 1994 som en                 

overvågningsdrone, og var i stand til at rejse en afstand på ca.740.8 km og kunne forblive                

luftbåret i 14 timer i træk (O’Donnell,2019). Dens vigtigste fordel var imidlertid, at det kunne               
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styres i en afstand af tusinder af km via satellitforbindelse (Nguyen, 2019). Den 7. oktober               

2001, bevæbnet med laserstyrede missiler, lancerede ”Predator” dronen den første kamp           

stræb med et fjernstyret fly i Kandahar, Afghanistan i et forsøg på at neutralisere den               

mistænkte Taliban-leder Mullah Mohammed Omar (Nguyen, 2019).  

  

Siden da har unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) som Predator gennemført tusinder            

af missioner, der nogle gange ende med utilsigtede konsekvenser. Statistikker fra 2016, der             

blev offentliggjort af præsident Obama, afslørede, at 473 strejker endte med mellem 2.372 og              

2.581 stridende dødsfald siden 2009. Ifølge en rapport fra 2014 i The Guardian, var den civile                

dødstal, der skyldes drone strejker, på det tidspunkt i nærheden af 6.000 (Nguyen, 2019). 

 

3. Teori 

3.1 Langdon Winner og David Nye 

For at inddrage STS med i rapporten, har vi valgt at arbejde med Langdon Winner og David                 

Nye. Winner er en politisk teoretiker, der fokuserer og specialisere sig inden for politiske              

spørgsmål der omhandler moderne teknologisk forandring.  

David Nye er professor på Syddansk universitet, med interessante teorier om teknologi.  

Da begge arbejder med teorier for menneskets rolle i teknologiudviklingen, er de relevante at              

have med i vores projekt. 

  

Vi vil arbejde med to af Winners tekster, den ene er; Har artefaktier en politisk karakter?   

 

Ifølge Winner er teknologien blevet en del af vores liv, og dermed nærmest umuligt at have                

en hverdag uden teknologi. Som han kalder det er teknologien blevet "forms of life".  

Der er meget fokus på samfundet og hvordan vi er med til at udvikle det, når der bliver skabt                   

nyt teknologi. Selvom mennesket selv skaber teknologi, er teknologien med til at påvirke de              

sociale og politiske forhold i samfundet. 

  

14 



Den anden tekst af Winner er; ”Forms of Life”. Ifølge Winner er teknologien blevet en del af                 

vores liv, og dermed nærmest umuligt at have en hverdag uden. Som han kalder det, er                

teknologien blevet ”forms of life”.  

Der er meget fokus på samfundet og hvordan vi er med til, at udvikle det når der bliver skabt                   

nye teknologier. Selvom mennesket selv skaber teknologi, er teknologien med til at påvirke             

og ’forme’ de sociale og politiske forhold i samfundet. 

  

Grunden til Winners teori er relevant i forhold til vores projekt omkring droner er netop fordi                

vi forholder os kritisk til dronen ved, at fokusere på fordele og ulemper som har en vigtig                 

betydning for droner i sundhedssektoren, da det er et meget nyt projekt og vi derfor er nødt til                  

at forholde os kritisk i forhold til teknologien, i stedet for bare at acceptere den som                

mennesket har en tendens til, vi vil forholde os kritisk til brugen af droner i sundhedssektoren                

i samfundet samt vil vi også fokusere på hvilke fordele og ulemper denne drone kan have. 

 

I Winners teorier fokuserer han ikke på selve teknologien, med derimod det sociale eller det               

økonomiske aspekt bag teknologien. Han mener, at mennesket er hurtigt til at acceptere en              

nyt moderne teknologi uden at forholde sig kritisk, hvorfor hans teori giver et indblik i at                

forholde sig kritisk til en ny teknologi (Winner, 2008, s. 346). 

  

Winner mener desuden også at teknologier bliver brugt i form af magt og autoritet for at                

teknologier får en politisk karakter, for et bestemt fællesskab. 

Han beskriver et eksempel af nogle broer i USA på Long Island i New York som bliver brugt                  

i form af orden som dernæst bliver til en magt, hvor mange af deres broer er meget lave, uden                   

at mennesket vil tænke over hvorfor broerne er bygget på den måde de er bygget på, fordi                 

mennesket netop ifølge Winner ikke forholder sig kritisk til teknologier (Winner, 2008,            

s.350). 

  

Broerne blev dengang de blev bygget brugt i form af en politisk magt under Apartheid, hvor                

grundlæggeren er Robert Moses, der byggede disse broer for at de skulle have en social               

effekt. Han byggede dem lave af en specifik grund, som var at busser ikke skulle kunne                

passere over broen, da fattige og sorte normalt benyttede sig af offentlig transport kunne de               

på denne måde blive holdt væk, for i Moses optik var det kun øvre klasser og godt stillede der                   
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kunne passere på hans parkveje. Dette eksempel viser hvordan man kan bruge teknologier i              

form af magt, og hvorfor man bør forholde sig kritisk til nye moderne teknologier, og man                

derfor også er nødt til at kigge på det sociale bag teknologien, hvor Winner i høj grad                 

fokusere på samfundets og teknologiens forandring smeltet sammen i et (Winner, 2008, s.             

348). 

  

Winner gør rede for to forskellige former af magt en teknologi kan være politisk på; den ene                 

omhandler hvordan en teknologi ved orden kan blive brugt i form af magt og det andet                

eksempel er hvordan en teknologi kan skabe magt. 

Den anden form for magt af en teknologi som Winner beskriver, er Cyrus McCormick II,               

hvor man ville ødelægge en fagforening i Chicago, hvor man valgte at fjerne de faglærte fra                

foreningen og erstatte dem med ufaglærte for at ødelægge fagforeninger som lykkedes dem             

ved magt af erstatning (Winner, 2008, s. 349). 

 

 

David Nye  

Med David Nye, vil vi arbejde med hans bog ”Technology Matters”, for at få en bedre                

forståelse for hvordan teknologien påvirker os, og det forhold vi skaber til en teknologi –               

selvom vi har mulighed for at sige fra. 

 

Vi vil gøre brug af David Nye, til at forstå teknologien bedre mellem mennesket, vi vil gøre                 

brug af begrebet ’’narrativer’’ for at få en bedre forståelse for teknologi-begrebet, vi har gjort               

brug af Langdon Winners teori fra form of Life, og disse to teorier udgøre tilsammen en fuld                 

forståelse for teknologi-begrebet mellem mennesket og teknologien, David Nye hovedfokus          

handler omkring hvordan mennesket og teknologien påvirker hinanden (David Nye, 2006). 

  

Forholdet mellem mennesker og teknologien er ifølge Nye, narrativerne der forbinder           

forholdet, narrativerne er samt også noget der ligger udover det man lærer gennem brug og               

øvelse. 

Nye beskriver i begrebet narrativer at tager vi dronen som et objekt herunder, er det dronens                

fremtid, historie og værdier, der eksplicit og implicit hører under. 
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Ifølge Nye, mener han at narrativerne er relevant i forhold til tilknytningen til teknologier,              

hvor teknologier på helt samme måde har en relevant tilknytning til mennesket (Nye, 2006).              

Men denne tilknytning, burde ikke forstås som at det kun er os som mennesker, der kan gøre                 

brug af teknologien i dag, men man er nødt til at forestille sig at vi som mennesker, ikke ville                   

kunne være foruden teknologien, fordi den fylder så meget i vores hverdag, og kun bliver               

større med tiden (Nye, 2006). 

 

En vigtig pointe Nye understreger i begrebet narrativer er at man ikke kun er nødt til at se                  

teknologien som et objekt, men at teknologien også er implicit det betyder at man er nødt til                 

at forstå nogle evner og nogle nøjagtige krav, før en teknologi kan bruges på en ’’rigtig’’                

måde (Nye, 2006). 

Afhængigt af objektet bliver det defineret ud fra dens formål, og uanset hvilken teknologi              

man arbejder med, så vil teknologien altid blive ændret med tiden, og hertil få en del                

forbedringer (Nye, 2006). 

Tager man f.eks. udgangspunkt i en bil som et eksempel, så kan man se fra den første bil der                    

blev produceret, til de biler vi ser i dag, at teknologien er blevet meget mere avanceret og                 

mere enkelt, de biler der i dag bliver produceret, har en masse nye teknologier man som                

menneske kan gøre brug af, og udbredelsen og jo flere nye modeller af biler der bliver                

produceret vil teknologien altid blive ved med at blive forbedret, også bilens formål har              

ændret sig med tiden, hvor den første bil blev til for at transportere mennesker, men i dag er                  

formålet at få en grønnere fremtid, og man er derfor begyndt at øge producenten af benzin og                 

dieselbiler og i stedet implementere el biler. 

 

 

3.2 TRIN-Modellen 

i dette afsnit vil vi redegøre for hvad TRIN-modellen er, samt redegør for hvordan vi vil                

bruge det i analysedelen.  

  

Vi har valgt at benytte os af TRIN-modellen, som er udarbejdet af nogle lektorer fra RUC,                

grunden til vi har valgt at benytte os af TRIN-modellen er fordi vores hovedfokus er på                
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velfærdsteknologien droner, teorien er til for at forstå hvordan en teknologi eller artefakt             

virker. Formålet med teknologien er hovedsageligt at inspirerer til at analysere teknologier            

med fokus på teknisk-videnskabelige aspekter af teknologien. TRIN er en forkortelse af            

Teknologi og Radikalt og Inkrementelt design i netværk (Jørgensen, 2019). 

Modellen består af 6 forskellige trin, hvor man har lettere ved at forstå en teknologi, da man                 

ved hjælp af denne model kan stille spørgsmål til den valgte teknologi man vælger at arbejde                

med.  

  

Modellens seks trin er:  

1.    Teknologiers indre mekanismer og processer. 

Den første trin i trin-modellen handler om de centrale mekanismer og processer, som             

bedrager til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2019). 

  

2.    Teknologiers artefakter. 

Det anden trin i trin-modellen handler teknologiers artefakter. artefakter er          

menneskeskabte genstande, som adskiller sig fra genstande frembragt gennem         

processer i naturen. Et teknologisk artefakt har en teknologisk funktion (Jørgensen,           

2019). 

  

3.    Teknologiers utilsigtede effekter. 

Den tredje trin i trin-modellen omhandler de utilsigtede effekter er effekter, som            

vurderes at være negative i teknologien (Jørgensen, 2019).  

  

4.    Teknologiske systemer. 

Den fjerde trin omhandler teknologiske systemer. teknologiske systemer er         

sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet besidder en         

bestemt funktionalitet, som opfylder en menneskelig behov (Jørgensen, 2019).  

  

5.    Modeller af teknologier. 

Den femte trin i trin-modellen handler om modeller af teknologier  
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Modellerne kan både være numeriske (abstrakte), visuelle eller fysiske. modellerne er           

repræsentationer, som man bruger når man vil have særlige udvalgte egenskaber ved            

en teknologi undersøgt (Jørgensen, 2019).  

  

6.    Teknologier som innovation. 

Det sidste trin i trin-modellen handler om teknologier som innovation. Dette trin            

handler ofte om hvilke forhold, der driver en ny teknologi frem, og om barriererne for               

at teknologien bliver udbredt (Jørgensen, 2019).  

  

Vi vil i forhold til vores valgte teknologi benytte os af alle seks trin i TRIN-modellen, da vi                  

mener at dette er relevant at have med for vores forståelse af dronen.  

 

 

3.3 Etiske overvejelser ved droner 

Er det forsvarligt? Er det sikkert? Krænker det privatlivet? Det er nogle af de mange               

spørgsmål man stiller sig selv, når man kigger hen imod brugen af droner ved andet end                

krigsførelse. Når militæret bruger droner kan man gætte sig til hvordan det foregår, man er               

ikke bange for det er ikke i vesten, man skal forholde til disse droner. Derfor er det vigtigt for                   

forskerne at berolige samfundet, når og hvis sundheds droner bliver en realitet for den danske               

sundhedssektor. 

Under projektet udarbejdede vi fire ret ligetil spørgsmål og gik ud på gaden for at finde ud af,                  

hvilke tanker danskerne havde om droner generelt. De fleste svar var meget ens, de første               

folk tænkte var overvågning, militær eller politi og følelsen var også variationer af utilpas,              

ubehag og bange ved tanken om se droner tit. 

Men hvis folk vidste hvad formålet med den givne drone var lød det til at være en god ide,                   

hvis det var nogle let genkendelig droner og let genkendelig sundhedsdroner og positive             

opfattelser er lige præcis hvad den amerikanske Ph.d.-studerende Dylan Cawthorne arbejder           

med hos SDU dronecenter, for det er en stadig en ny teknologi som folk ikke har vænnet sig                  

til og ligesom med så meget andet teknologi skal man have folket på sin side. Dylan                
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Cawthorne arbejder med design af en etisk drone, der har til formål at hjælpe sygehuse med                

flyvninger af f.eks. blodtest og udstyr. 

Indenfor moderne moralfilosofi støder man på anvendt etik, under anvendt etik forholder            

man til sig hvordan man finder løsninger til spørgsmål, der kan have etiske problemstillinger,              

såsom abort, krigsførelse eller i dette tilfælde brugen af sundhedsdroner. De etiske            

overvejelser ved health droner stiller spørgsmål til hvorvidt forskerne og virksomheder bag            

disse opfindelser kan garantere at omvende den usikkerhed borger har omkring brugen af             

droner. 

” For eksempel ser vi i undersøgelser, at folk går ud fra, at der er kamera på alle droner.                   

(Dylan Cawthorne, 2019)” 

Dylan Cawthornes opgave ved at bygge en etisk drone kunne tyde på at blive en svær af                  

slagsen, hvis deres undersøgelser viser at der er mange fordomme knyttet til droner i det               

offentlig rum, derfor udspurgte vi 45 mennesker om sundhedsdroner og begejstringen var            

ikke stor, hverken hos unge eller ældre. Igennem vores eget interviews kan vi nikke              

genkendende til det problematikker Cawthorne står overfor.  

Utilitarisme: 

Et af moralfilosofiens etiske teorier er utilitarisme. Det er et begreb udarbejdet af Jeremy              

Bentham, han var en engelsk filosof, som arbejdede med etiske teorier.  

Hans mest kendte etiske teori var utilitarisme, der beskæftiger sig med handlinger, der             

bringer mest mulig lykke for de fleste mennesker. “ Som filosofisk retning og moralsk doktrin               

indebærer utilitarismen, at man altid skal handle på en sådan måde, at konsekvenserne af              

det, men gør, bliver så gode som mulig” (Den store Danske, P. Träskman, opdateret 2020). 

Ifølge utilitarismen skal man forholde sig til handlinger, der giver mere lykke end lidelse for               

så betyder det at man har truffet den rigtige handling.  

Jeremy Benthams teori har tre fokusgrupper, et af disse grupper er konsekventialisme.            

Princippet bygger på de gode konsekvenser, der kommer ud af en handling og det er               

underordnet om der var en dårlig handling eller dårlige motiver. For konsekventialisme er det              
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vigtigste princip at det der er sket har medført en god konsekvens, et eksempel kunne være at                 

virksomhederne, der designer og producere disse sundheds droner ikke skal forholde sig til at              

folks bekymring, da konsekvensen af handlingen ville være til gavn for det danske             

sundhedsvæsen.  

Et klassisk dilemma i utilitarisme og konsekventialisme kunne være det kendte trolley            

problem, der er udarbejdet af den engelske filosof Philippa Foot, i dette dilemma skal man               

tag stille til om det er moralsk i orden at et menneske dør i forhold til fem mennesker dør. ” A                     

runaway trolley is heading down the tracks toward five workers who will all be killed if the                 

trolley proceeds on its present course. Adam is standing next to a large switch that can divert                 

the trolley onto a different track. The only way to save the lives of the five workers is to divert                    

the trolley onto another track that only has one worker on it. If Adam diverts the trolley onto                  

the other track, this one worker will die, but the other five workers will be saved?” (Molly                 

Crockett, The guardian, 2016)  

Ifølge utilitarisme ville det mest mulig glæde at redde de fem mennesker fra døden, derfor er                

det moralsk korrekt og konsekventialismen ville mene at forhindre fem menneskers død ville             

være den korrekte handling også selvom et menneske ville dø som resultat af handling, der               

bliver udført.  

Er brugen af sundhedsdroner etisk korrekt, hvis de almene borger ikke er trygge ved tanken               

om droner selvom virksomhederne prioriterer sikkerhed og privatlivet? Det ville Jeremy           

Bentham mene, hvis han stod med dette dilemma.  

4. Metoder 

4.1 kvalitative metoder 

I dette afsnit vil vi redegøre for de kvalitative metoder der gøres brug af i projektet. Den                 

kvalitative forskningsmetode er vigtigt for vores semesterprojekt, da sundhedsdroner er en           

relativ ny måde at eksperimentere med på en allerede eksisterende teknologi. Vi havde derfor              

valgt at arbejde med semistrukturerede interviews for at forstå teknologien bag droner og             
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hvilke udfordringer, fordele eller ulemper der er ved brugen af sundhedsdroner som            

medicinudlevering til plejehjem og ældreboliger. 

De kvalitative metoder er en fremgangsmåde, hvor indsamling af videnskabelig empiri er            

vigtig for at forstå brugen af droner især når dette projekt er i startfasen har det været                 

nødvendig at få eksperterne til at forklare hvordan projektet skal føres ud i virkeligheden.              

Både HOLO og Odense Universitetshospital er i tæt samarbejde med projektet og da de er               

eksperterne både om teknologien bag droner og hvordan droner kan hjælpe med, at aflaste og               

gør det nemmere at få medicin til plejehjemmene er det alfa og omega at få deres input med i                   

semesterprojektet.  

De interviews vi har i sinde at foretage i form af en face to face samtale er grundet                  

omstændighederne været nødsaget til at blive et telefoninterview og en mailkorrespondance,           

det betyder også at kvaliteten af interviewene ikke har været det bedste, da der ikke har været                 

den samme flydende samtale med mulighed for opfølgende spørgsmål. 

vi har også på baggrund af en artikel skrevet af Ph.d-studerende og lektor ved SDU               

dronecenter Dylan Cawthorne om den etiske sundhedsdrone interviewet almindelig borger          

om hvad de synes om denne nye måde at bruge sundhedsdroner på, da det er vigtigt at                 

befolkning er trygge ved tanken om en sundhedsdrone.  

4.2 Semistrukturerede interviews 

Vi ville benytte os af den semistrukturerede interviewform, da de giver intervieweren            

mulighed for at stille åbne spørgsmål, der ikke blot skal besvares med ja eller nej. det giver                 

anledning til dybdegående svar fra interviewperson og samtidig har man muligheden for at             

spørge yderligere ind til det givne emne. Man kan bruge en interviewguide til at udføre de                

semistrukturerede interviews, det kan hjælpe med at sætte rammerne for interviewet og hvor             

detaljeret interviewet kan blive.  

4.3 interviewguide 

Vi har i vores interview valgt at benytte os af semistruktureret interviews, netop for at holde                

os fra de ledende svar som ja/nej, grunden til vi har valgt denne interviewform, er for at få                  

dybere svar, hvor intervieweren har fri mulighed for at uddybe svarede, i vores skriftlige              
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interview, vi har undervejs haft nogle problematikker, under corona krisen hvor vi ikke har              

haft lige så mange muligheder for at mødes og foretage os andre former for andet end et                 

skriftligt interview, vi har udvalgt en interviewer Iben som er ansat på Odense             

Universitetshospital, og er med i projektet omkring sundheds droner, og derfor mente vi hun              

var en oplagt mulighed for at bruge som interviewer, dernæst sendte vi hende vores              

udarbejdede interview spørgsmål omkring sundheds droner, så det passede bedst muligt med            

vores problemformulering. 

4.4 Dokumentanalyse 

’’Sprog, som er fikseret i tekst og tid’’ dokumentanalyse er skrevne tekster. Vi har valgt at                

gøre brug af bogen ’’kvalitative metoder’’ som er skrevet af Kenneth Lygaard. 

Man anvender dokumentanalyse på baggrund af den empiriske analyse, hvor man gøre brug             

af et nærmere defineret sæt af dokumenter (Brinkmann og Tanggaard, 2015). 

Grunden til man siger at sprog er fikseret i tid og tekst, er netop fordi at man i denne                   

analyseform gøre brug af dokumenter der er nedskrevet på et givet tidspunkt, samtidig bliver              

dokumentet også fastholdt, at sige dokumentet er fikseret i tid, betyder nødvendigvis ikke at              

dokumentet udvikler sig over tid, men man ser tit i f.eks. artikler at dokumenter kan blive                

opdateret eller bliver udviklet med tiden. Disse slags dokumenter er oftest internetbaserede            

tekster som kan være hjemmesider, hvor vi vil gøre brug af sundhedsdroner.dk som et              

dokument til at analysere nogle af vores arbejdsspørgsmål, som også med tiden vil udvikle              

sig da projektet med sundheds droner stadig er relativt ny og det er et helt nyt projekt som de                   

stadig er i gang med at afprøve for at få implementeret det i flere dele af landet. Herunder er                   

nyhedsartikler også en af de dokumenter man ser udvikle sig med tiden. Men udover disse to                

slags dokumenter er der en bred vifte for hvilke dokumenter der er, nogle af de typer af                 

dokumenter der findes udgøre, manifester, mødereferater, avisartikler, rapporter, akademiske         

bøger, blogs, tidsskriftsartikler, transskriberede interview, biografier, personlige breve og         

statisk materiale (Brinkmann og Tanggaard, 2015). 

Dokumentanalyse er opdelt således at man inden for dokumentanalyse gøre brug af en             

tredeling, man skal i tredelingen tage udgangspunkt i ’’hvilke aktører et givet dokument             

udvikler sig på hvilket tidspunkt.’’ I denne tredeling hører der den primære, sekundære og de               

tertiære dokumenter (Brinkmann og Tanggaard, 2015). 
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Det primære dokument er de dokumenter hvor aktørerne er til stede på det givne tidspunkt,               

hvor dokumentet bliver nedskrevet, det kan være at aktøren er tæt på en begivenhed eller en                

situation, som dokumentet skal refereres til. Disse typer dokumenter har man sjældent adgang             

til og oftest slet ikke, da de bliver nedskrevet til mødereferater eller f.eks. personlige breve,               

hvor disse typer dokumenter ikke kommer ud til det offentlige forum, hvor det er tilgængeligt               

for alle at læse, derfor har vi valgt at udelukke disse slags dokumenter, i forhold til vores                 

skrivning af opgaven, da vi kommer til at gøre brug af hjemmesider og avisartikler som man                

ikke gøre i denne type af tre opdelingen da disse typer af dokumenter oftest kan indeholde                

følsomme oplysninger, eller oplysninger om f.eks. private virksomheder (Brinkmann og          

Tanggaard, 2015). 

Den andet step i tre opdelingen er den sekundære, de sekundære er i forhold til de primære                 

oftest mere tilgængelige for alle, fordi man som regel i den sekundære er lidt længere væk fra                 

begivenheden eller situationen det skrevne dokument bliver refereret til, under denne form for             

dokumenter er det typisk tekster som lovtekster, regeringsrapporter eller avisartikler, men           

under denne tredeling er det ikke nødvendigvis alle dokumenter er tilgængelige for alle, men              

søger man de rigtige steder så vil man kunne finde frem til dem (Brinkmann og Tanggaard,                

2015). 

Det sidste step i tre opdelingen er det tertiære disse typer af dokumenter er tilgængelige for                

alle, disse dokumenter er ikke dokumenter der bliver skrevet i nærheden eller tæt på en               

begivenhed eller situation, men derimod efter en begivenhed eller situation har fundet sted,             

herunder kan det f.eks. være akademiske bøger, tidsskriftsartikler eller baggrundsartikler          

(Brinkmann og Tanggaard, 2015). 

Formålet med tredelingen skal ikke være baseret på at man skal kunne skelne mellem disse               

tre forskellige typer af dokumenter, men at man som læser kan skelne mellem tiden i kontekst                

der er mellem tredelingen, som vi har fået et bedre indblik i og valgt at gøre brug af den                   

tertiære type af dokumenter da vi netop vil gøre brug af sundhedsdroner.dk som er skrevet               

efter testflyvningen, af sundheds dronen, dette dokument er internetbaseret dokument, som er            

en hjælpende hånd til vores mislykkede interview, vi ikke har kunne foretage os på en               

anderledes måde og få uddybet nogle af de svar vi har fået netop fordi vi har haft corner krise,                   

og ikke har haft andre muligheder. Det vigtigt i forhold til vores valg at kigge på vores                 

underspørgsmål til problemformuleringen, fordi at dette er med til at give os et indblik i               

hvilken type af dokument vi vil gøre brug af (Brinkmann og Tanggaard, 2015). 
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Også måden man analysere har en afhængighed af de underspørgsmål vi har valgt til at               

besvare opgaven bedst muligt, det betyder at analysen af dokumentet både kan være             

analytisk-induktivt eller hypotetisk-deduktivt. 

 

Analytisk-induktivt – Man skal i den analytiske-induktive analyse form starte med at dykke             

ned i de dokumenter man vælger at gøre brug af, dernæst er man i den analytiske-induktive                

analyseform nødt til at opstille variabler og indikatorer, dette gøre man for at kunne besvare               

de stillede spørgsmål med, altså ens underspørgsmål (Brinkmann og Tanggaard, 2015). 

 

Den hypotetiske-deduktive analyse – Her tager man udgangspunkt i den valgte teori, hvor             

man dernæst opstiller en hypotese ud fra den valgte teori, dette gøre man for efterfølgende at                

undersøge holdbarheden af den opstillede hypotese (Brinkmann og Tanggaard, 2015).  

I vores opgave gør vi brug af den analytiske-induktive analyseform da det er denne form der                 

giver bedst mulig mening at gøre brug af, det gøre den da vi i vores opgave, skal ind og                   

undersøge hvilke problematikker denne sundhedsdrone kan have, dette gøre vi ud fra vores             

underspørgsmål samt vil vi undersøge hvordan plejesektoren gøre brug af medicin udlevering            

i dag og hvilke promlematikker der høre under her som vi har gjort ved at gøre brug af                  

dokument fra Tårnby apotek og Falck. 

 

5. Analyse 

5.1 Medicinudbringning 

Medicin udbringning i dag fungere således at man på apoteker har fri mulighed for at hente                

sin medicin i apotekets åbningstider, som man har fået udleveret på recept af læge. Kunder               

der ikke selv har mulighed for at hente sin medicin fra apoteket, tilbyder nogle apoteker nu at                 

man kan få sin medicin udbragt ved at bestille før et bestemt tidspunkt som kommer an på                 

hvilket apotek man vælger at bestille fra, men ved det bliver der lagt et gebyr oven i                 

medicinens pris som variere mellem kommuner, og fordi der er en stor efterspørgsel på              

levering af medicin til privaten er det ikke sikkert at man vil få leveret sin medicin samme                 
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dag, og der bliver kun kørt ud på bestemte tidspunkter, disse informationer har vi fra tårnby                

apoteks hjemmeside. 

 

Falck er begyndt på at udbringe akut medicin til borgere der ikke selv kan tage forbi apoteket                 

og hente sin medicin og borgere der ikke har råd til at betale det ekstra gebyr det koster at                   

køre ud til kunden, hvor man kan ringe til dem på alle tidspunkter af døgnet dette gælder også                  

weekender og helligedage, det foregår således at man ringer til dem når der opstår en               

pludselig sygdom som kræver akut medicin hvor man aftaler hvordan man betaler for             

medicinen og derefter bliver der kørt ud med medicinen til borgeren. 

Man er i denne situation nødt til at binde et abonnement, hvor de har tre forskellige pakker de                  

tilbyder som koster et gebyr om måneden men udover det koster det ikke noget for at få                 

leveret medicinen til døren, når man tilmelder sig en af de tre pakker kan man når som helst                  

få leveret medicinen til døren (falck, 2020). 

 

5.2 Delkonklusion 

Der findes flere forskellige alternativer i dag til at kunne få leveret sin medicin, hvor man                

ikke nødvendigvis er nødt til selv at tage en tur forbi apoteket for at kunne få sin medicin hvis                   

man ikke er i stand til dette, men uanset hvilken løsning man vælger at benytte sig af udover                  

selv at tage ned på apoteket og hente sin medicin, er man enten nødt til at binde sig til en                    

form for abonnement, eller betale for leveringsprisen, fordelen ved falcks service mht. levere             

medicin og det ikke kun er apotekerne er, at man i forhold til falck kan ringe når som helst,                   

om det er helligdage eller hverdage, og man kan ringe til dem døgnet rundt, som kan være en                  

fordel i forhold til at man får leveret medicinen direkte fra apoteket, hvor man er nødt til at                  

forudbestille, eller bestille inden for nogle bestemte tidspunkter, dette har givet os et større              

indblik i hvilke forskellige slags muligheder der egentlig er at gøre brug af.  

 

5.3 Behov og problemer med medicinudbringning i plejesektoren 

I Danmark har vi ikke særlig stor ulighed økonomisk set, men når det gælder social sundhed                

er uligheden ret stor, hvor borgere med lav indtægt dør tidligere end dem med høj indtægt og                 
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det samme med ulighed i sundhed gælder også på medicinområdet (Danmarks           

Apotekerforening, 2013)  

Hvor forbruget af medicin er større hos folk uden uddannelse, samt psykisk syge og svage               

ældre (Danmarks Apotekerforening, 2013). Hvor det samtidigt kan være svært at holde            

overblikket over ens egen medicin fordi forbruget er så stort. Denne utryghed hvor man              

mister overblikket over sin medicin kan medføre at man tager sin medicin forkert, for at disse                

brugere af medicin skal kunne tage medicinen korrekt er man nødt til at give disse borgere                

ekstra opmærksomhed og vejledning for at de kan få samme effekt af medicinen som andre               

borgere (Danmarks Apotekerforening, 2013). 

Apotekerforeningen anbefaler at de særligt udsatte borgere der gøre brug af mere medicin får              

rådgivning ved at få en medicingennemgang og samtale med en farmaceut på apoteket når de               

kommer og køber medicinen og samt kan komme til en opfølgende samtale. De mener at               

tilbuddet burde gives når lægen udskriver medicinen til de særligt udsatte borgere der har et               

øget medicinforbrug (Danmarks Apotekerforening, 2013). 

Men at medicinen ikke tages korrekt er ikke det eneste problem der opstår, apotekerne støder               

oftest på borgere der ikke har råd til at betale deres medicin hvor deres medicin bliver                

udskudt og nogle undlader helt at hente medicinen, fordi de netop ikke har råd til at købe den,                  

dette gøre at den enkelte borgere som er udsat fastholder sin sygdom og nedsat livskvalitet               

(Danmarks Apotekerforening, 2013).  

 

5.4 Delkonklusion 

ifølge Danmarks apotekerforening er der ulighed i social sundhed er i Danmark og det er et                

rigtig stort problem, selvom vi i Danmark har en rigtig god velfærdsstat så er der stadig dagen                 

idag en rigtig stor ulighed i sundhed, som betyder at mange mennesker der er i den lave ende                  

af samfundet ikke altid kan få den rigtige medicin og de måske heller ikke får medicinen                

ordentligt fordi de ikke får den hjælp de har brug for, og tager man f.eks udgangspunkt i                 

arbejdsspørgsmål 1, så fordi nogle af de lavt stillede borgere ikke selv havde muligheden for               

at komme ned på apoteket og købe sin medicin så ville de heller ikke kunne få den leveret                  

fordi de netop er økonomisk dårligere stillet end andre, dette er et stort problem i Danmark                

som bør fokuseres mere på og gøres noget ved.  
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5.5 Hvilke potentialer har medicinudbringning med droner i plejesektoren under          

corona-krisen? 

Selve markedet for drone teknologien har et stort potentiale for vækst samt nye              

forretningsmuligheder. Det er ikke en teknologi vi endnu har set i forhold til             

sundhedssystemet i Danmark, dog har flere lande brugt droner til medicinudbringning, bl.a            

Rwanda, Irland og især kina har benyttet sig meget af sundheds droner under krisen, hvilket               

har været en fordel for dem, da de har været et af de lande der har været hårdest ramt. (Yang                    

og Timothy, 2020) 

Corona krisen har udover at ændre hele vores samfund også påvirket landet økonomisk.  

omkostningerne med droner vil nedbringes og bidrage til at effektivisere arbejdsprocessen           

(Dalgaard, 2017). 

Grunden til at vi vil fokusere på ældre under corona krisen er pga. de er en del af                  

risikogruppen – derfor er skal vi sørge for der er mindst mulig menneskekontakt med beboer               

på plejehjem. 

Corona Virussen smitter bl.a. via kontaktsmitte, i form af håndtryk, men også overflader.              

Ifølge sundhedsstyrelsen kan virussen overleve på overflader i ca. 48 timer. 

For at forebygge smitten er det vigtigt at holde afstand, samt sørge for de ældre har mindst                 

kontakt med andre som muligt. Når en drone leverer medicin til plejehjem, er der ingen               

menneskekontakt ved leveringen – på den måde kan man bidrage til at sikkerheden på              

plejehjem  

  

Kina som er et at de lande som har benyttet sig allermest med drone teknologien under                

corona krisen, har også oplevet flere fordele med det. Selvom det er en ny metode at leverer                 

medicin på, har de opdaget hvilke potentialer der er ved det. Både økonomisk og              

sikkerhedsmæssigt. 

”The coronavirus outbreak in China has led to significant experimentation with many            

emerging technologies, including drones. While these projects and demonstrations are still in            

their earliest phases, we can begin to draw some lessons that can be useful to health                

authorities around the world”( Yang og Timothy, 2020). 
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Kina har eksperimenteret en del med droner under krisen, især for at undgå menneskekontakt,              

og flere fordele har fulgt med. Ifølge artiklen 3 ways China is using drones to fight                

coronavirus inde på world economic forum, har transporttiden også været markant kortere            

end hvis det blev leveret med ’ground’ transport. En undersøgelse viser, at en 3 km afstand                

kun tog 6 minutter med en drone, mens det ville tage 20 minutter hvis det blev leveret med                  

bil/lastbil.  

Lv Yinxiang som er sekretær for partikomiteen for amtets folkehospital, siger følgende; ”At             

the moment of life and death, the air transport network can significantly confine the flow of                

people, avoid unnecessary physical contact and prevent secondary transmission”…”medical         

samples delivered through air can shrink the delivery time…while saving precious field            

resources” (Yang og Timothy, 2020). 

  

 5.6 Delkonklusion: 

For at passe bedst muligt på beboerne på de danske plejehjem, er det nødvendigt at holde                

afstand samt sørge for der er så lidt menneske kontakt med de ældre som muligt, da de er en                   

del af risikogruppen. 

Med sundhedsdroner opfylder man de krav, da der ingen menneskekontakt er. Herudover er             

det mere sikkert og det er også økonomisk bedre.  

En drone kan på næsten halvtid udføre det som en bil eller lastbil kan, derfor går det meget                  

hurtigere med at levere medicin – især vigtigt hvis det er akut medicin som skal leveres. 

Selvom det er en ny teknologi, og ikke noget vi har arbejdet med før i Danmark, kan vi se                   

hvordan det har fungeret i f.eks. Kina under corona krisen. 

 

5.7 Opleves der problematikker med medicinudbringning af dronen?  

For at besvare dette spørgsmål vil vi gøre brug af vores dokument sundheds-droner.dk, hvor              

de har besvaret hvilke problematikker de har oplevet undervejs ved test flyvningen af             

sundhedsdronen ’Health-Drone’. Et spørgsmål der er stillet af nogle bruger er, hvor sikre er              

sundheds dronerne egentlig er? hvor der bliver godt beskrevet at man i Danmark og EU har                

nogle meget høje krav til sikkerheden for flyvning af droner, der skal flyve på lange afstande                

(Sundhedsdroner). En af problematikkerne herunder er at dronerne ikke kan få lov til at flyve               
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frit, som man ønsker grunden til man endnu ikke kan flyve frit med dronerne er fordi der                 

endnu ikke er bevist, at dronerne er luftdygtige. Men i Danmark er det trafikstyrelsen, som               

skal udstede nogle særlige tilladelser, til at dronerne skal kunne flyve frit rundt, grunden til               

man har disse nødvendige tilladelser er på baggrund af en risikovurdering som indeholder             

nogle grundige dokumentation af dronen og flyvningen (Sundhedsdroner). Denne         

risikovurdering er underlagt efter en lang række tests som er blevet udført og bliver udført               

under kontrollerede forhold, som udgør en stor del af det arbejde der ligger i projektet,               

’’HealthDrone’’. (Sundhedsdroner) 

  

Det næste der bliver spurgt om er om dronerne ville kunne holde til at flyve i al salgs vejr,                   

hvor sundhedsdroner.dk svare at dronerne er virkelig modstandsdygtige overfor de          

forskellige vejrforhold vi har, men der er selvfølgelig nogle problematikkerne i           

vejrforholdene, hvor dronerne ikke ville kunne flyve hvis der f.eks. opstod et ekstremt vejr,              

under dette menes der stærk blæst, kraftig nedbør eller risiko for overisning af vingerne. Men               

under projektet har man lavet nogle beregninger og ud fra de beregninger på historiske              

vejrdata, at dronerne kan flyve i mere end 90% af tiden, som man har målt over et kalenderår                  

mens andre droner der mere vejr-tolerante kan flyve i mere end 95% af tiden.  

 

Den sidste problematik der bliver nævnt er om dronerne de larmer, det eneste tidspunkt dette               

kan være problematisk når dronerne letter eller når de skal til at lande, men det afhænger                

selvfølgelig af forholdene, for hvis man f.eks. vælger at den skal lette eller lande fra taget på                 

en bygning, kan der måske være en naturlig lyddæmpning fra træer, eller en anden form for                

baggrundsstøj der gøre at man ikke kan høre dronen, det kan f.eks. være trafikken, det er også                 

forskelligt fra droner hvordan og hvor meget de larmer. 

 

5.7 Delkonklusion 

 

Delkonklusion - Healthdrone er et treårigt projekt, det er et projekt der skal kunne              

transportere, medicin, patientprøver og medicinsk udstyr mellem hospitaler afdelinger,         
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lægehuse og plejehjem, på sigt er tankerne at kunne transportere mennesker, det skal være              

læger man har tænkt sig at transportere ud til patienterne hvor der er akut behov for det.  

Dronerne vil give en bedre effekt og hurtigere behandling, dronerne vil gøre at man vil kunne                

lave langt flere undersøgelser på hospitalerne end man gøre derhjemme, der forventes også en              

besparelse på 200 mio. kr. ved at implementere disse Healthdrones.  

 

5.8 Overvågningskapitalisme 

Efter interviewene kunne vi hurtigt se at interviewpersonerne var bekymret om hvorvidt man             

kan bide sikker på sikkerheden omkring sundhedsdroner, det var en gentagende bekymring            

hos vores interviewpersoner også selvom Dylan Cawthornes ide med at gøre hans droner let              

genkendelig hos almene borger. “Til sidst har vi udfordringen omkring at sikre, at folk              

hurtigt kan identificere de enkelte droner på himlen og er trygge ved, at det er en                

sundhedsdrone, som gør sit arbejde. Ligesom vi hurtigt identificerer en ambulance på vejen.             

( D.Cawthorne, 2019)” 

  

Når man tænker over hvilke problematikker, borgerne udtrykker ved brugen af droner kunne             

det ligne meget af det Shoshana Zuboff udtrykker i sin bog om overvågningskapitalisme. 

  

Overvågningskapitalisme er et begreb, der beskriver hvordan private informationer hos          

brugerne bliver gemt og solgt videre til virksomheder, der bruger dem til at specialisere              

reklamer til hos brugerne. 

  

Google, Microsoft og Facebook gør brug af denne metode til at indsamle informationer hos              

deres bruger ” Surveillance capitalism quickly spread to Facebook and later to Microsoft.             

Evidence suggests that Amazon has veered in this direction, and it is a constant challenge to                

Apple. (Zuboff, 2019: 11)”  

  

På få år blev det meget almindeligt for overvågningskapitalisterne at tag og sælge 

informationer videre, det er egentlig tiltænkt reklamevirksomheder, så alt efter hvad der blev 
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googlet og liket kunne skabes et mønster for hvad den enkelte bruger var interesseret i og 

hvilke reklamer, der kunne fange deres opmærksomhed.  

 

På samme måde er sundhedsdroner et relativt nyt fænomen, det er stadig i testfasen og hos                

størstedelen af interviewpersonerne var ikke trygge med hverken synet eller hvor usikre de             

egentlig kan være. En af interviewperson sagde faktisk ”Det er ikke en god ide, da ingen kan                 

garantere for sikkerheden, der sker fejl ved teknologi hele tiden og hvem skal så stå med                

ansvaret hvis uheldet er sket?” 

  

På baggrund af interview personerne udtalelser kan man sammenligne Shoshana Zuboffs           

overvågningskapitalisme. Shoshana Zuboff var bekymret for den udvikling teknologien var i           

gang med i 1980'erne og nu mere end 30 år senere er den konstant formodede overvågning                

stadig en bekymring, der er hos folk når man præsenterer en ny form for teknologi såsom                

sundheds droner.  

 

5.9 TRIN-modellen 

 

1.     Teknologiers indre mekanismer og processer. 

  

Det første trin i trin-modellen handler om de centrale mekanismer og processer i en              

teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens formål (Jørgensen, 2019). En drone er en              

flyvende robot, der kan fjernstyres eller flyves autonomt ved hjælp af software kontrollerede             

flyveplaner i deres indlejrede systemer. De forskellige variationer af droner kan have            

forskellige formål. men hvad de alle har tilfælles, er deres to grundlæggende funktioner,             

flyvning og navigation (Rouse, 2016).  

  

For at opnå flyvning består droner af en strømkilde, som enten kan være et batteri eller                

brændstof, motorer, propeller og en ramme. Rammen af en drone er typisk lavet af lette,               

sammensatte materialer for at reducere vægten og øge manøvrerbarhed under flyvning           

(Rouse, 2016).  
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I denne analyse sætter vi fokus på droner fra mærket DJI, mere specifikt deres Mavic pro                

drone. En af de centrale elementer i Mavic pro drone er dens Flight-controller.             

Flight-controller er en lille computer inde i dronen. Den er hovedenheden der sørger for at               

alle signaler og data bliver modtaget og sendt til de rigtige enheder. Flight-controlleren styrer              

motorens hastighed og ved at justere med hastighed, kan man kontrollerer hvilken retning             

drone propeller roterer (DJI, 2016).  

  

Drone flyver fremad ved at øge hastigheden på de bagerste propeller. Eller hvis man vil fly til                 

venstre, kan man det ved at øger hastigheden på højre propeller osv.  

Alt det starter med at Flight-controller modtager pilotens instruktioner og derefter oversætter            

dem til digitale kommandoer, som sender det til Electronic Speed Controller (ESC). ESC             

tolker disse instruktioner og herefter øger eller reducerer hastigheden til hver enkelt motor             

(DJI,2016).  

 

2.     Teknologiske artefakter. 

 

Trin 2 handler om teknologiers artefakter. Jørgensen definer ”artefakter som menneskeskabte           

genstande, som adskiller sig som sådan fra genstande frembragt gennem processer i naturen.             

Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. Teknologi er             

omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt              

information, viden og praktisk erfaring med henblik p ̊a at opfylde menneskelige behov ”              

(Jørgensen, 2019).  

 

Teknologiske artefakter når det handler om droner kunne være en controller. En pilot bruger              

en controller til at starte, lande og navigere dronen. En drone-controller fungerer ved at den               

sender et radiosignal fra controlleren til dronen, som fortæller dronen, hvad den skal gøre.              

(Dukowitz, 2019).  

Mavic pros controller er designet til at man kan tilkoblet den til en smartphone eller tablet.                

Det giver brugeren muligheden for at enten, kun bruge controlleren til at kontroller dronen,              

eller i stedet vælge at kun bruge en mobil enhed ved hjælp af DJI GO-app(Dukowitz, 2019).  
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Mavic pro controlleren giver også brugeren muligheden for at mobilenhed kan parret med             

controlleren. Dette er den metode, der giver den mest fleksibilitet, da den giver brugeren              

mulighed for at benytte sig af de fulde kontroller, samtidig med at man kan nyde et realtids                 

syn (Dukowitz, 2019). 

  

3.     Teknologiers utilsigtede effekter.  

  

Den tredje trin i trin-modellen omhandler de utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at              

være negative (Jørgensen, 2019). Selvom droner kan bidrage meget til, både samfundet,            

privat bruger, industrier, redningsopgaver og verdens udvikling osv., er der også mange            

negative utilsigtede effekter. Nogle af de effekter nævner Tarryn Kille, Paul R. Bates og              

Seung Yong Lee fra University of Southern Queensland, Australia i deres bog “Unmanned             

Aerial Vehicles in Civilian Logistics and Supply Chain Management”.  

  

En af de negative utilsigtede de nævner er støjforurening. Kille, Bates og Lee redegør for at                

støj er ofte et overset problem med hensyn til den brede anvendelse af droner (Kille, Bates,                

Lee, 2019). Støj er blevet tilknytning til sundhedsmæssige problemer, her i blandt            

hjertesygdomme. Kille, Bates og Lee uddyber ved nævne en akademisk forskning som viser,             

at støj forårsaget af en drone er mere irriterende for mennesker end det samme støjniveau               

forårsaget af biler eller lastbiler (Kille, Bates, Lee, 2019). Derfor mener de at det er vigtigt at                 

undersøge løsninger for at formindske lyden forårsaget af en drone, især under start, landing              

og lavt niveau flyvning (Kille, Bates, Lee, 2019).  

  

Sikkerhed er et andet vigtigt aspekt de nævner. En drone der rammer/falder ned på mennesker               

eller ejendomme på grund af funktionsfejl, hacking eller batteri mangel, illustrerer den            

potentielle fare forbundet med dronernes drift i tæt befolkede områder. Kille, Bates og Lee              

belyser et akademisk forskningscenter ”The Alliance for System Safety of US through            

Research Excellence”, som udfører en forskning omkring skade potentialet i droner som            

følge af kollisioner med offentligheden på jorden (Kille, Bates, Lee, 2019). De arbejder med              

forskellige strategier for at reducere skade niveauerne, såsom at bruge energiabsorberende           

materialer til at dække dronen eller bruge af faldskærme, hvis dronen mister kontrol. (Kille,              

Bates, Lee, 2019).  
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4. Teknologiske systemer 

 

TRIN 4: omhandler teknologiske systemer dette trin omhandler sammenhængen af systemer           

og teknologiske artefakter, der tilsammen udgøre en funktion (Jørgensen, 2019). 

Hvis man f.eks. tager udgangspunkt i en mobil telefon, kan dette produkt karakteriseres som              

et teknologisk system, grunden til en mobiltelefon er et teknologisk system er fordi mobilen              

har nogle styresystemer, der gøre at man kan foretage opkald, sms og mms. Det samme               

gælder en drone, dronen har nogle styresystemer, der gøre at dronen er designet til at               

behandle diverse informationer, fra alle sensorere, men før man kan igangsætte disse            

styresystemer er man nødt til at have hele sammenhængen af teknologiske systemer og             

teknologiske artefakter som dronen er opbygget af, de indre mekanismer og processer er med              

til at udføre de styresystemer dronen har.  

 

I forhold til DJI Phanton 2 Vision + er der implementeret nogle forskellige systemer som vi                

har valgt at beskrive for at kunne forstå hvordan dronen styres og kontrolleres.  

 

Før man kan gøre brug af dronen, skal man ind og downloade appen ‘’DJI GO’’, denne app                 

guider dig igennem alle de forskellige funktioner dronen har, og hvor man har adgang til at                

styre dronens indstillinger.  

 

Start Systemet - Når man først åbner appen, vil man som det første støde på et billede hvor                  

man kan blandt andet kan vælge mellem (Editor), (Skypixel, som er et fællesskab hvor du               

kan dele dine projekter) og (Equipment).  

Under ‘’Enter device’’ kommer man som bruger ind på den del hvor man kan vælge               

indstillinger og flyvningen af dronen (wefly.dk) 

 

Aircraftstatus - Når man har fået startet dronen vil der komme en side op der hedder                

aircraftstatus, her ville du kunne finde en status over dronen, hvor man blandt andet ville               

kunne se hvad du skal huske at tjekke i dit preflight check (wefly.dk). 
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Kompas - Der er også i appen installeret et pas, kompasset vil fortælle dig om dronen                

bevæger sig mod nord, syd, øst eller vest. 

Kan kompasset ikke indlæse dette vil der stå ‘’error’’ og derfor må man som bruger kalibrere                

kompasset, dette kan ske hvis du f.eks. står får tæt på metal, det er også en god ide at man                    

kalibrere kompasset hvis man f.eks. har rykket sig fra hvor man startede med at flyve, men                

systemet i app'en vil automatisk advare dig når det er du skal kalibrere kompasset, når der er                 

en kompas fejl vil du have begrænset flyvehøjde og afstand, indtil ens status siger ‘’normal’’               

(wefly.dk) 

Remote Controller mode - Throttle up and down og yaw right og left, er til venstre af                 

styringen på remote controlleren, mens styring af højre, venstre, fremad og tilbage er på den               

anden side af remote controlleren (wefly.dk) 

  

Main controller settings - Denne indstilling finder du, når du trykker på drone ikonet, her               

ville man som bruger finde en masse ekstra indstillinger, hvor man kan finde indstillinger              

som, Home-point, indstilling af return-to home højden, her har man også muligheden for at              

slå flight modes til og fra, og hvor man også kan slå beginner mode til og fra, samt ville man                    

her kunne indstille en maks højde og afstand (wefly.dk). 

 

Home-Point - Er to forskellige funktioner man kan vælge den ene indstilling med pilen, gøre               

man brug af denne indstilling registreres denne til dronens nuværende position, den anden             

indstilling af home point hvor ikonet er en mand, gøre man brug af denne er det                

kontrolstationens position der bliver registeret, grunden til der er to forskellige indstillinger af             

home point er fordi at det kan være en fordel at kunne skelne mellem disse to muligheder, når                  

det er man f.eks. er ude og sejle (wefly.dk, u.d.). 

 

Multiple Flight modes - Under denne funktion findes der tre forskellige flytilstande, som             

tager kontakt til kontrol stationen, den ene af de tre positioner er P-Mode, den anden er                

A-mode, og den sidste en S-mode, som vi vil beskrive hvad bruges til (wefly.dk, u.d.). 

 

P-mode - Under denne funktion er alle sensorere slået til, og GPS’en hjælper med at holde                

positionen af dronen, i denne funktion bliver dronen hjulpet af alle dronens systemer, dette              

betyder at man under denne funktion kan give slip på sin remote controller, og stoppe med at                 

36 



styre dronen, uden den falder til jorden, for under denne funktion vil dronen kunne holde sin                

position der hvor du vælger at holde den, og bremser automatisk op (wefly.dk).  

 

A-mode - også kaldet ATTI-Mode her er GPS’en slået fra, denne funktion er til for at når                 

man slipper for styringen på remote controlleren, at dronen stadig ville kunne flyve i samme               

retning hvor man slipper styringen, en fordel for denne funktion er at det giver en mere jævn                 

og glat flyvning af dronen (wefly.dk). 

 

S-mode - Dette er en sports funktion, når man slår denne funktion til for på dronen, bliver                 

begrænsninger af dronen koblet fra, hvis man tager udgangspunkt i Phantom, vil denne             

funktion øge omdrejningshastigheden på dronen til 7500 rpm, fra 4500 rpm, det betyder at              

dronen vil kunne flyve en del hurtigere som vil svare til ca. +90 km/t, herunder skal man                 

være OBS på at fremadrettede sensorer er slået fra (wefly.dk).  

 

Return-to-home højde - Denne funktion er til for at dronen ville kunne flyve tilbage igen, i                

samme højde, dette vil den gøre hvis dronen mister signalet fra kontrolstationen, eller hvis              

batteriniveauet bliver lavt (wefly.dk). 

 

Max. flyvehøjde - Denne funktion er til for at installere flyvehøjden i f.eks. tættere              

bebyggede områder, eller uden for tættere bebyggede områder, hvor man samtidig også kan             

bruge den nær lufthavne til at holde sig under 40 meter (wefly.dk). 

 

Max. afstand - For at man altid skal kunne have dronen i sigte er man nødt til at tage højde                    

for afstanden ved hjælp af dit syn, man skal installere den maksimale afstand til hvor du                

stadig kan se dronen og flyve den mens den er kontrolleret (wefly.dk). 

 

5. Modeller af teknologier 

 

Der findes tre forskellige typer af modeller af teknologier, de kan enten være numeriske,              

visuelle eller fysiske, vi har i vores opgave valgt at benytte os af den visuelle model af en                  

drone, hvor vi har valgt en drone fra DJI Phanton 2 Vision + 
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(kilde: DJI. (2015, January 15). PHANTOM 2 VISION+ User Manual) 

 

Den visuelle figur af Phanton 2 Vision + viser hvilke funktioner dronen har, den er udstyret                

med en DJI Naza-M V2 flyve kontrol, som gøre at den er utrolig brugervenlig og stabil, man                 

kan bruge dronen i flere forskellige retninger, hvor den kan flyve både frem og tilbage, til                

højre og venstre og op og ned, denne drone har også et system der viser når den fejler og                   

advare ved batteriniveau. Modellen illustrere dronens design og opbygning, der giver køberen            

et visuelt blik (phantom 2 vison+ 2015 DJI)  

 

6. Teknologier som innovation 

Levering af medicin er stadig et relativt nyt projekt de er i gang med, at afprøve her i                  

Danmark men i Afrika er man allerede begyndt at levere medicin ved hjælp af droner her i                 

corona pandemien man har ved hjælp af et californisk firma begyndt at levere vitale              
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medicinske forsyninger med droner i Ghana og Rwanda i Afrika, disse droner kan levere              

medicinen op til 85 km væk, og stadig ankomme inden for en halv times tid. Afrika er ikke                  

det eneste land der gøre brug af droner som levering af medicin under corona udbruddet men                

bliver også brugt i Kina og Chile “Early last February, a drone loaded with medical testing                

supplies took off from the People's Hospital of Xinchang County, Zhejiang Province and flew              

to the Chinese Center for Disease Control and Prevention located 3 km away. As a result, a                 

journey that would have taken 20 minutes by ground transport took only 6, cutting delivery               

time by more than half” (Yang og Timothy, 2020). 

Man har på bare få måneder fået ændret sin levemåde, den måde vi arbejder på, den måde vi                  

hilser på hinanden på og hvordan vi uddannes, der har lagt et pres på sundhedsvæsnet til at                 

udvikle nye forbedret måder at levere sundhedsydelser på, man har indlejret droner i Kina, til               

at levere testsvar på Coronavirus og til luft sprøjtning og desinfektion. 

Denne leveringsform med hjælp fra droner, kan hjælpe andre lande, der ønsker at reagere på               

den aktuelle corona pandemi vi har lige nu, disse droner kan på længere sigt give et indblik i                  

hvordan offentlige og private sundhedssystemer kan integrere droneteknologien, for         

fremtidige pandemier (Yang og Timothy, 2020). 

De droner der oprindeligt er designet til at sprøjte pesticider til landbrugs anvendelser, valgte              

de i Kina at tilpasse dronen til at sprøjte med desinficering i forskellige områder i Kina. 

Transporten af prøver fra corona svar har været en fordel således at der er mindre               

menneskekontakt. Det er et relativt nyt projekt der begyndte i Kina tidligt februar måned, det               

har været en kæmpe fordel da de har kunne levere medicin på mindre end halvdelen af den                 

normale leveringstid. 

Man er i Kina også begyndt at bruge droner til at levere mad og andre varer, der også har en                    

fordel ved at formindske den normale menneske kontakt man ellers ville have haft, JD som er                

en drone virksomhed, udførte nogle nye undersøgelser af dronen og designede hurtigt nogle             

nye fly korridorer hvor de dernæst kunne afprøve den endelige flyve test, og på bare få dage                 

blev alting sat på plads, hvilket resulterede i at leveringen af testprøver fra coronasvar kunne               

afsluttes på kun 10 min (Yang og Timothy, 2020).  
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7. Konklusion 

Droner er en voksende teknologi der gennem årene vil blive forbedret, droner er en effektiv               

og mere avanceret måde, at benytte sig i fremtiden specielt hos sundhedssektoren. I Danmark              

er denne proces af droner med formål om at levere medicin stadig et relativt nyt projekt som                 

startede i år 2019, dvs. det stadig er fortsat et projekt der skal vare indtil år 2022, da det er et                     

treårigt projekt. Man vil gennem årene implementere det i flere kommuner i Danmark, og              

man vil på senere tidspunkt også begynde at flyve med speciallæger til hospitalsafdelinger,             

hvor der ankommer akutte behov, på den måde vil man i fremtiden kunne få en kæmpe                

besparelse på 200. Mio. kr. og samtidig vil patienter der akut har behov for hjælp, kunne få                 

en meget hurtigere behandling. Vi har valgt at benytte os af Langdon Winners teori, for at                

forholde os kritisk til denne teknologi, han mener nemlig at vi som mennesker har det let ved                 

at acceptere en ny teknologi, uden at stille spørgsmålstegn ved dette, derfor har vi valgt at                

diskutere hvilke fordele og ulemper der kan være, så vi samtidig også kan forholde os kritiske                

overfor teknologien. Samtidig kan dronen også have en politisk karakter, da det er en måde               

hvorpå vi indretter et samfund, og ved indførelsen af dronen i resten af Danmark, hvor man er                 

nødt til at forholde sig til nogle lovgivninger der er for benyttelsen af droner. Vi har samtidig                 

også benyttet os af TRIN-modellen grunden til vi har valgt at inddrage TRIN-modellen er for               

at vi kan få det bedst mulige overblik over dronen som en teknologi, da vi mener at det er                   

vigtigt at forstå helheden af det teknologiske for, at man ved hvordan dronen fungere              

succesfuldt. Vi har under benyttelsen af TRIN-modellen valgt at gøre brug af alle trin der               

høre under TRIN-modellen, dette har vi valgt at gøre for at få en bedre forståelse for                

teknologien og hvordan den virker, og hvilke funktioner den har, det har også været vigtigt at                

fokusere på innovationen af dronerne, da man i andre lande allerede i flere år har benyttet sig                 

af disse slags droner, for at se den positive fremgang. Gennem vores metode, er vi kommet                

frem til at der er flere fordele end der er ulemper ved brugen af droner, hvor vi har gjort brug                    

af et dokument fra sundhed.dk, der beskriver hvilke problematikker der kan forekomme, men             

også hvordan man finder en løsning til disse problemer, der fokuseres mere på det positive               

end det negative. 

David Nye’s teori har hjulpet os til at forstå teknologien smeltet sammen med mennesket, og               

for at få en større forståelse for selve teknologi begrebet, og hvordan teknologien gennem              

årene ændre sig, som vi også ser med dronen. 
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Efter at have læst om hvordan Kina har brugt droneteknologien under coronakrisen, har vi              

fået et billede af, at det også vil være en stor hjælp for danske plejehjem. Under denne krise                  

er det hovedsageligt vigtigt at passe på de ældre og sørge for de ikke bliver en del af en                   

smittekæde, derfor er det vigtigt at holde afstand og sørge for der er så lidt menneskekontakt                

på plejehjem som muligt.  
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8. Diskussion 

Vi vil i dette afsnit diskutere fordele og ulemper ved droneteknogien i det offentlige, samt               

diskutere hvorvidt drone teknologien en dag kan blive en realitet.  

  

Under vores interview. stødte vi på mange borgere der har mange af de samme bekymring               

når det kom til brug af droner i det offentlige. Nogle af de mest nævnte var sikkerhed og                  

overvågning. I og med at drone har kamera og sensorer, frygter mange af borgerne at, det vil                 

krænke deres ret til privatliv.  

  

En af interviewpersonerne udtrykte at så længe der var opstillet en række lovgivninger om              

overvågning vedrørende droneteknologien, var hun åben over for idéen om dronen i            

samfundet. Denne ide var mange andre af vores interviewpersoner også enig i. Hvis der blev               

vedtaget en lovning der beskytte borgerne og fremskridtene med drone teknologien er sikker,             

kunne det godt være en realitet at folk en dag i fremtiden ville være åbne overfor idéen om                  

sundhedsdroner i det offentlige rum.  

  

For at komme nærmere ind på hvilke fordele og ulemper der er ved dronen vil vi gøre brug af                   

et dokument fra det teknologisk institut – droner nu og i fremtiden fra juni 2019 

  

I dette dokument er der mest fokus på fordelene ved dronerne, man mener at droner i                

fremtiden ville kunne være med til at redde liv, grunden til man mener at dronerne kan være                 

med til at redde liv, er fordi at dronerne kan have adgang til områder hvor det er risici for                   

mennesket at komme hen, dronen kan være en hjælpende hånd til at give et bedre indblik i                 

kaotiske situationer, det kan f.eks. være ved brande, hvor luften bliver fyldt med giftig røg, og                

derfor kan være svært for vores brandmænd at få det fulde overblik over situationen, og man                

ved hjælp af dronen kan danne sig det klare overblik, lige nu bruges droner på sådanne                

områder i forbindelse med overvågning, man er som sagt i gang med et treårigt projekt, der                

skal hjælpe til med at reducere transporten tiden, til under en time, men hvordan kan tiden                

gøre en positiv ændring? Grunden til man mener at det er en positiv udvikling at man kan                 
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forkorte transporttiden er netop fordi at dette formindsker risikoen for infektioner, og tiden             

kan være afgørende for at reducere brugen af bredspektrede antibiotika (Simonsen, 2019). 

 

Nogle af ulemperne ved dronen kan høre under den lovgivning der er, nogle steder kræver               

man at fremvise elektronisk ID, EU’s regler bygger på national selvbestemmelse, og det er op               

til landene at bestemme de begrænsninger for de flyvninger man foretager sig. 

  

En anden ulempe der nævnes i dokumentet er at man stadig er i gang med at udvikle droner,                  

hvor batteriet kan holde i længere tid af gangen og man kan flyve med dronerne i længere tid                  

af gangen, dette kan være en ulempe hvis man f.eks. skal flyve langt (simonsen, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. visuelle produkt 

 

Vi har valgt at vores visuelle produkt skal være et PowerPoint, da det ville være en god måde                  

at illustrere hvordan sundhedsdronen virker, hvilke funktioner den har og fordele og ulemper. 

43 



Dette PowerPoint ville have følgende slides:  

Første slide: hvordan dronen bliver aktiveret og oprettelse af bruger på app’en 

Andet slide: funktionen ”equipment” og hvad den bruges til. 

Tredje slide: funktion ”editor” og hvad funktionen kan. 

Fjerde slide: Skypixel bliver forklaret. 

Femte slide: Aircraft-status 

Sjette slide: top afstanden, maksimale fart og den maksimale højde. 

Syvende slide: hvordan man tilkobler controlleren til dronen 

Ottende slide: Aircraft batteri 

Niende slide: fordele og ulemper ved sundhedsdronen.  
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Bilag:  

vi har interviewet 45 personer om deres holdninger i forhold brugen af droner.  

Udkast af interview spørgsmål og svar: vi har valgt at ikke skrive gentagelser og lyde med, så det kun                   

er essensen af vores interviewpersoners holdninger, der kommer til udtryk.  

 

 

Mand, 30 år. 

Hvis du så en drone på vej hjem fra arbejde, hvad vil du så tænke? Det ville komme an, hvilken                    

drone det var. Hvis det var en der tog billeder, ville jeg ikke tænke over det, men hvis det var en                     

drone, der transporterede ting, ville jeg synes det var underligt i det offentlig rum. Jeg ville være utryg                  

ved situationen. 

 

Hvad vil du føle ved synet?  Måske lidt utilpas, men som sagt det ville komme an på dronen.  

  

Synes du at det lyder som en god ide for sundhedsvæsnet at bruge droner til flyvning af                 

blodprøver mm.?  

Jeg kan forestille mig, det ville være meget effektivt at bruge drone og måske mere miljøvenligt i                  

forhold til andre transportmuligheder, så længe sikkerheden er i orden ville jeg måske synes det er                

okay, men så skal den også være nem at genkende, så man ikke bliver nervøs eller bange for den.                   

Hvis det giver mening rent logistisk og hvis luftrummet er clearet, så lyder det helt klart som en god                   

måde. Jeg tror at folk nok skal vænne sig til dronerne.  
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Hvis brugen af dronen potentielt kan spare tid og ressourcer? Hvis det sparer tid og ressourcer så                 

er det måske en god ide, men der burde stadig være nogle zoner de ikke må flyve over, for folks                    

sikkerhed.  

 

Mand, 45 år 

Hvis du så en drone på vej hjem fra arbejde, hvad vil du så tænke? Jeg ville synes det er                    

mærkeligt, hvis jeg ikke kan se nogle der styre den med fjernbetjening for det er jo ulovligt at flyve                   

med droner tæt på mennesker.  Jeg ville blive mistænksom og tænke det er politi, der er på arbejde. 

  

Hvad vil du føle ved synet? Hvis det lignede en professional drone ville jeg nok være lidt bange for                   

min sikkerhed.  

  

Synes du at det lyder som en god ide for sundhedsvæsnet at bruge droner til flyvning af                 

blodprøver mm.? 

Nej, måden det bliver gjort på nu fungerer godt, så hvorfor lave om på det? Jeg synes at der er for                     

meget der kan gå galt, så det er ikke forsøget værd.  

Hvis brugen af dronen potentielt kan spare tid og ressourcer?  

Det lyder da meget godt at det kan spare tid og ressourcer, men det alligevel ikke det værd at spare lidt                     

tid når man tænker på hvor en stor skade, der kan forekomme hvis der er en fejl på en af dronerne.  

 

 

Kvinde 66 år  
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Hvis du så en drone på vej hjem fra arbejde, hvad vil du så tænke? Det vil jeg slet ikke have i det                       

offentlig rum. Det lyder slet ikke sikkert for os, bare fordi nogle vil have at robotter skal tag over alt                    

skal det ikke ske på bekostning af os danskere.  

  

Hvad vil du føle ved synet? Jeg ville være meget bange. 

  

Synes du at det lyder som en god ide for sundhedsvæsnet at bruge droner til flyvning af                 

blodprøver mm.? 

Nej, det lyder virkelig ikke betryggende også selvom der er sikkerhed, det er ikke en garanti for der                   

ikke sker noget. Jeg tror det nemt kan blive hacket eller værre styret ned.  

Hvis brugen af droner potentielt kan spare tid og ressourcer? NEJ, det lyder som for meget bøvl,                 

der må være andre måder at gøre det på. Jeg ville ikke føle mig sikker, hvis det er noget jeg så tit.                      

Hvorfor skal man ændre på noget der fungere allerede? Det håber jeg ikke bliver en realitet.  

 

Kvinde 26  

Hvis du så en drone på vej hjem fra arbejde, hvad vil du så tænke? Jeg ville undre mig over hvad                     

den bliver brugt til, for det sjældent man ser droner i byen, men samtidig er det alting så teknologisk,                   

så måske når man til punkt hvor man tænker det er bare en del af hverdagen.  

Hvad vil du føle ved synet? Jeg ville nok føle mig overvåget på en eller anden måde de første par                    

gange 

  

Synes du at det lyder som en god ide for sundhedsvæsenet at bruge droner til flyvning af                 

blodprøver mm.? Det lyder som en god ide, blodprøverne ville komme hurtigere frem og det ville                

måske optimere ventetiden for svar fra lægerne. En anden ting dronen ville være god for kunne være                 

miljøet, så selvom jeg i starten ville føle mig overvåget vænner man så nok til det.  
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Hvis brugen droner potentielt kan spare tid og ressourcer? Det ville da klart et plus hvis det                 

sparer tid og ressourcer, især hvis der er tale om operationer. 
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