
CoRescue –

nødrespiratorer og COVID-19

J o h n  H a n s e n ,  j o h @ h s t . a a u . d k



Tak til ….

Uddannelses- og Forskningsministeriet (bevilling på 970.000,-)

Poul Due Jensens Fond (bevilling på 1.800.000,-)

Min Rektor, Dekan og Institutleder på Aalborg Universitet for at give adgang 

til et fuldstændigt nedlukket universitet og for fuld opbakning til projektet

Mine kollegaer fra “The Respiratory and Critical Care group” 



Tak til …



Tak til …

Felix Langkjaer, Regional Director Nordics & Baltics at Rockwell Automation

Mads Laier, Team Lead Domain Experts Denmark at Rockwell Automation

Brian Askjær, Global OEM Technical Consultan hos Rockwell Automation

Stor hjælp med valg af hardware og udvikling af software 



Tak til …

https://corescue.org/

Kristian Hennings, Founder of Inventors' Way

Hjælp med regulatoriske udfordringer og 

oprettelse af github.

Jørgen Hansen, CEO at Mermaid Care

Udlån af lunge-simulator

Udvikling af Autopilot til vores respirator 
https://www.mermaidcare.com/emergency-

ventilator-with-autopilot

Udvikling af hjemmeside

https://github.com/CoRescue/AAUPandemicVentilator

https://corescue.org/
https://www.mermaidcare.com/emergency-ventilator-with-autopilot
https://github.com/CoRescue/AAUPandemicVentilator


Hvad er 

Coronavirus?

Coronavirus er en fællesbetegnelse for en type 

virus. Der er mange forskellige slags, og nogle 

forårsager sygdom. 

Et nyligt identificeret coronavirus, SARS-CoV-

2, har forårsaget en verdensomspændende 

pandemi af luftvejssygdomme kaldet COVID-

19.

Corona er i øvrigt det spanske ord for krone.



Hvordan fungerer vores lunger normalt?

Vi har 2 lunger, der tilsammen indeholder 600.000.000 alveoler. Her foregår der en konstant udveksling af ilt og 

kuldioxid gennem den meget tynde væg til de små blodårer, som befinder sig i alveolevæggen. Vejrtrækning 

foregår ved muskelsammentrækninger, hvor den vigtigste muskel er mellemgulvet (diaphragma), der ved 

indånding (inspiration) bliver trykket ned i bugen. Overfalde-arealet i alveolerne udgør et areal på 70 

kvadratmeter. 

Voksen:

500 ml

12 respirationer/min



Hvordan fungerer vores lunger, når de 

angribes af SARS-CoV-2?

Billeder med copyright som I desværre selv må hente ned.

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-what-covid-19-does-to-your-body/

https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-affects-the-body.html

https://www.visualcapitalist.com/visualizing-what-covid-19-does-to-your-body/
https://www.visualcapitalist.com/wp-content/uploads/2020/04/covid-19-affects-the-body.html


Hvorfor gik vi i gang med projektet

Vi gik i gang med projektet fordi vi kunne se at sygdomsudviklingen potentielt kunne bringe Danmark i en 

situation, hvor sygehusene ikke vil have intensivpladser eller respiratorer nok til at dække efterspørgslen.

Dag 0 = 11/3, hvor Mette Fredriksen lukker Danmark ned. 



Tidslinje for projektet

Mette lukker Danmark ned

AAU lukker

Projektet starter

AAU ”åbner” igen

970.000 kr.

1.800.000 kr.

1. Respirator bygget færdig

Lægemiddelstyrelsen 

godkender respiratoren

Griseforsøg gennemført

25 Respiratorer bygget færdige
1. DK patient



Hvordan fungerer en normal respirator? 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ventilators.jpg



Hvordan styrer respiratoren vores vejrtrækning 

og sikre os, at vi  får den rette mængde i lt? 

PEEP ventil

Vi styrer to ventiler (ilt og luft) i et kendt tidsrum og skaber et flow. Med viden om 

indgangstrykket ved vi hvad volumen bliver og forholdet mellem styringen af de to ventiler 

bestemmer iltkoncentrationen. Vi kan styre minimums trykket med en mekanisk PEEP ventil og 

vi kan måle om trykket i lungerne er acceptabel. 



Vores første udgave

Touch-skærm PLC

Japansk ventil

Flowmåler

Opgave: 

Undersøg om vi kan styre en ventil via en touch-skærm

og en PLC, samt opnå et tilfredsstillende højt flow.



Tidlige udgaver

I starten havde vi til opgave at finde den 

rette hardware kombination. Vi havde 

givet os selv tre overordnede krav: 

1. Opfyld alle minimums krav for 

respiratorer, der må bruges på britiske 

hospitaler under udbruddet af COVID-

19

2. Byg respiratoren af let tilgængelige 

industrikomponenter (det vil sige 

uden brug af gængse respirator-

komponenter)

3. Vær færdig inden Danmark løber tør 

for godkendte respiratorer

Tæt på det endelige design



Mekanisk design af hardware

1. Regulator (én til ilt og én til luft)

2. Trykmåler (én til ilt og én til luft)

3. Ventil (én til ilt og én til luft)

4. Flowmåler

5. Trykmåler

6. Sikkerhedsventil

7. Solenoid ventil (styrer udånding)

8. Peep ventil



Elektrisk design af hardware

Analogt del-system Digitalt del-system



Software design

Ladder programmering ”Structure text” programmering



Problemer med turbulent lyd

1. Tidlig design af ilt og luft blanding, men med 

betydelige støjproblemer. 

2. En akademisk løsning, der løste problemet, men desværre brød 

princippet om kun at bruge let tilgængelige industrikomponenter

3. Den lavteknologiske løsning, 

der løste problemet helt



Problemer med 

stort strømforbrug

Termisk udstyr vi normalt anvender til smerte-forskning 

blev anvendt til at undersøge om vores valgte 

komponenter udviklede for meget varme. 

Høj temperatur = stort strømforbrug = kort batterilevetid

Ilt og luft ventil

Solenoid ventil



Test og sammenligning af  

tryk og f low med highend 

respirator

Tryk Flow



Test af  i l tkoncentrat ion

Et Beacon Care System udlånt af 

Mermaid Care blev anvendt til at 

validere vores iltkoncentration. 



Afprøvning af nødrespirator på en gris



Serieproduktion hos Flairmo

Samling af PLC, batteri og 

opladermodul

Færdigmonterede 

respiratorer hos Flairmo

Færdigmonterede 

respiratorer til kalibrering og 

test på Aalborg Universitet



Demonstration af nødrespirator



Hvordan går det med smittetrykket 

i Danmark?



Hvordan går det med smittetrykket 

i Sverige?



Hvordan går det med smittetrykket 

i USA og Belgien?



Hvorfor er situationen i DK ikke den 

samme nu som den var i foråret?



Tak for jeres opmærksomhed


