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Nu öppnas helikopterflygplatsen vid
Danderyds sjukhus
Efter fyra år kommer ambulanshelikoptrar återigen att kunna landa vid vackra
Edsviken utanför Danderyds sjukhus.
- Vi är norra Stockholms akutsjukhus och måste öka både tillgänglighet och
snabbhet för våra mest akut sjuka patienter, menar VD Stefan Jacobson.
I Danderyds sjukhus upptagningsområde finns närmare en halv miljon
människor. Under sommarmånaderna ökar dessutom antalet betydligt, bland
annat på grund av alla sommargäster i Roslagen.

- Många allvarligt sjuka patienter som befinner sig t ex i Roslagen, kan
behöva transporteras i en ambulanshelikopter för att snabbt kunna få adekvat
vård, säger VD Stefan Jacobson. Det kan handla om liv eller död.
Patienter som kräver högspecialiserad vård, eller stora olyckor med
omfattande skador, kommer fortfarande att flygas till Karolinska
universitetssjukhuset som dock stänger en av sina helikopterplattor.
Öppnade i mars
Anledningen till att helikopterplattan stängdes i december 2007 var ett
beslut av landstingledningen, som då ansåg att det fanns tillräcklig kapacitet
att ta emot patienter via ambulansflyg på andra sjukhus.
- Tanken var att vår helikopterplatta skulle ligga på taket av en ny
akutvårdsbyggnad som var under planering 2005-06, berättar lokalstrateg
Karin M Johansson på Danderyds sjukhus. Nu när Karolinska
Universitetssjukhuset fått stänga en av sina helikopterplattor på grund av sin
nybyggnation, behöver vi öppna vår markburna platta igen.
- Vi har gjort nödvändiga renoveringar och bytt ut gammal utrustning mot ny,
berättar Danderyds sjukhus säkerhetschef, tillika flygplatschef, Anders
Andersson, som säkerställt säkerheten och tillgängligheten på plattan. Upp
emot 125 landningar per år kommer Danderyds sjukhus att kunna ta emot.
Sedan öppningen den 5 mars har tre landningar med patienter genomförts.
Korta fakta
•
•
•
•

Två ambulanshelikoptrar används under sommaren (endast en
året runt, 24 timmar/dygn).
Sedan 1993 krävs att det finns medicinsk kompetens i
ambulanshelikoptern.
Det utförs runt 1 000 – 1 500 utryckningar per år, flest under
sommaren.
Under åren 2000 till 2007 hade Danderyds sjukhus i snitt ca 100
helikopterlandningar per år, varav ca hälften under
sommarmånaderna juni – augusti.

Danderyds Sjukhus AB är norra Stockholms akutsjukhus, hos oss arbetar ca 3400
medarbetare. Vården vi ger präglas av kvalitet och omtanke och vi arbetar utifrån
Lean healthcare. I vårt uppdrag ingår utbildning, klinisk forskning, och utveckling,
bl a i samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer om oss på www.ds.se

