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EU's GPP-kriterier for elektrisk og elektronisk udstyr til brug 
inden for sundhedsplejesektoren (EEE til sundhedspleje) 

Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement – GPP) er et frivilligt instrument. Dokumentet 
indeholder EU's GPP-kriterier for elektrisk og elektronisk udstyr til brug inden for 
sundhedsplejesektoren. 

Den tekniske baggrundsrapport rummer udførlige oplysninger om produktgruppen EEE til 
sundhedspleje, årsagerne til udvælgelse af disse kriterier, oplysninger om relevant lovgivning samt 
andre kilder. 

EU's GPP-kriterier præsenteres almindeligvis i to sæt, nemlig de centrale og de omfattende kriterier: 

• De centrale kriterier er kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i 
medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste miljøpåvirkninger. De er udformet, så de 
kræver mindst mulig yderligere kontrol og færrest mulige omkostningsstigninger. 

• De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på 
markedet. Disse kriterier kan indebære yderligere kontrol eller en let forøget omkostning i 
forhold til andre produkter med samme funktionsegenskaber. 

Da der er tale om en ny produktgruppe, er der hovedsagelig fastsat centrale kriterier. De omfattende 
kriterier er omhandlet sidst i dokumentet (nr. 17 og 18). 

Kriterierne er blevet udarbejdet med henblik på at fremme køb af EEE til sundhedspleje med en 
mindre miljøpåvirkning, idet man dog altid prioriterer patienternes samt lægepersonalets og de 
tekniske medarbejderes og vedligeholdelsespersonalets sikkerhed og velfærd. 

Se bilag 19 for akronymer. 

 

1. Definition og anvendelsesområde 

Ved anvendelsen af disse kriterier omfatter EEE til sundhedspleje både høj- og lavspændingsudstyr. 
Kriterierne dækker hele plejecyklussen i henhold til artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/42/EØF om medicinsk 
udstyr. Direktivet om medicinsk udstyr vedrører medicinsk udstyr eksempelvis til brug inden for 
forebyggelse, diagnosticering, behandlingsovervågning, lindring og rehabilitering. I henhold til 
standarden EN IEC 60601-1 defineres elektromedicinsk udstyr som: 

- Elektromedicinsk udstyr med højst én forbindelse til en specifik strømforsyning (fast udstyr) og 
beregnet til diagnosticering, behandling eller overvågning af patienten under medicinsk tilsyn, og som 
skaber en fysisk eller elektrisk kontakt med patienten og/eller overfører energi til eller fra patienten 
og/eller registrerer en sådan energioverførsel til eller fra patienten. Udstyret omfatter det tilbehør, der 
ifølge producenten er nødvendigt for udstyrets almindelige brug. 

- Elektromedicinsk udstyr, der er transportabelt udstyr beregnet til flytning mellem et sted og et andet 
mellem brugsperioder, og som bæres af egne hjul eller lignende anordninger. 

Den tekniske baggrundsrapport nævner de produktgrupper, der ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet. 

Det er hensigten at anvende indkøbskriterierne i dette dokument i forbindelse med indkøb af følgende 
produkter: 
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• CPV 33157000-5: Anæstesiudstyr – respirator (respirator til intensivafdelinger, dog ikke 
transportrespirator, anæstesirespirator, dog ikke respiratorer til hjemmebrug) 

• CPV 33195100-4: Overvågningsudstyr til sengeliggende 

• CPV 33115100-0: Computertomografi (CT) 

• CPV 33123200-0: Elektrokardiografisk (EKG) udstyr, diagnostisk udstyr 

• CPV 33168100-6: Endoskopisk udstyr (kameraenhed, endoskop, belysning, luftpumpe) 

• CPV 39330000-4: Skylledesinfektor 

• CPV 33181100-3: Hæmodialyseudstyr 

• CPV 33161000-6: HF-, RF-kirurgiudstyr, diatermiudstyr, bipolart, monopolart 

• CPV 33152000-0: Kuvøser til babyer, faste 

• CPV 33194110-0: Infusionspumper og sprøjtepumper 

• CPV 33157400-9: Udstyr til intensivafdelinger – aktiv fugter til indåndingsluft 

• CPV 33169100-3: Laserinstrumenter til kirurgi  

• CPV 33111610-0: Udstyr til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) 

• CPV 39711120-6: Medicinske frysere 

• CPV 31524110-9: Medicinske kirurgilamper til belysningsformål 

• CPV 33191110-9: Medicinsk steriliseringsapparat  

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Patientopvarmningssystemer (tæpper, puder, madrasser) 

• CPV 33112200-0: Ultralyd, dog ikke terapeutisk 

• CPV 33191000-5: Vaskedesinfektor 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Røntgen (inklusive mammografi, dog ikke osteoporose) 
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2. De væsentligste miljøpåvirkninger 

De foreslåede GPP-kriterier skal afspejle de centrale miljøpåvirkninger. Denne tilgang kan 
sammenfattes som følger: 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning. 
 

CENTRALE MILJØASPEKTER OG 
-PÅVIRKNINGER  GPP-TILGANG 

•   Køb energieffektivt udstyr 

• Køb udstyr med elsparetilstande 
 

• Køb udstyr med vejledninger i forvaltning 
af grøn ydeevne 

 

• Køb udstyr med en måleanordning 
 

• Energiforbrug i brugsfasen 
(f.eks. drivhusgasemissioner og 
luftforurening fra 
energiproduktion) 

• Sørg for, at udstyret fungerer korrekt og er 
energieffektivt gennem en behovsvurdering 
og instruktion i energieffektivitet  

 
 

• Vandforbrug i brugsfasen: 
dialyse, desinfektorer 
(vandknaphed) 
 

• Køb vandeffektivt dialyse- og 
desinfektionsudstyr 

 

• Gasforbrug i brugsfasen: 
anæstesiudstyr 
(f.eks. drivhusgasemissioner) 

 

• Køb anæstesiudstyr med lav 
gennemstrømning  

• Brug af kølemidler i medicinske 
frysere (global opvarmning, 
nedbrydning af ozonlaget) 

 

• Køb medicinske frysere med kølemidler 
med lavt globalt opvarmningspotentiale 

• Materialeforbrug 
(ressourceknaphed) 
 

•  Produktlevetid 

• Indhold af farlige kemikalier • Køb udstyr fra leverandører med 
kemikaliehåndteringssystemer  
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3. EU's GPP-kriterier for EEE til sundhedspleje 

Det anbefales at gøre brug af kriterierne under 3.1 i forbindelse med køb af alle udstyrstyper. 3.2 
indeholder en række krav til energieffektiviteten, og 3.3 omfatter krav til vandeffektiviteten i forbindelse 
med forskellige typer udstyr.  

Som nævnt ovenfor er der hovedsagelig fastsat centrale kriterier. De omfattende kriterier er omhandlet 
sidst i dokumentet (17.-18.). 

 

 

 

                                                            
1 Yderligere oplysninger findes i ECHA's vejledning om stoffer i varer, http://echa.europa.eu/ eller lignende vejledninger, f.eks. 
www.cocir.org eller anden branchevejledning om REACH. 

3.1 Kriterier for alle udstyrstyper 

Centrale kriterier 

GENSTAND 

Køb af elektrisk og elektronisk udstyr til brug inden for sundhedsplejesektoren med en reduceret 
miljøpåvirkning. 

UDVÆLGELSESKRITERIER 

1. Kemikaliehåndteringssystem  
Tilbudsgiveren skal have iværksat et kemikaliehåndteringssystem med særlige ressourcer, den 
nødvendige ekspertise og dokumenterede rutiner og vejledninger. Dette skal sikre, at tilbudsgiveren 
har kendskab til, hvorvidt det eller de produkter, som er købt i henhold til denne kontrakt, indeholder 
stoffer, som er optaget på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57 i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), herunder mulige tilføjelser til kandidatlisten. Der 
er bl.a. tale om: 

• at leverandørerne er blevet anmodet om oplysninger om tilstedeværelsen af de anførte stoffer, 
herunder nye tilføjelser til listen (senest 1 måned efter offentliggørelsen af ECHA's reviderede 
liste) 

• en systematisk indsamling og arkivering af de modtagne oplysninger om særligt problematiske 
stoffer i REACH-kandidatlisten i produkter, der er købt i henhold til denne kontrakt, dvs. 
registrerings- og overvågningsprocedurer (f.eks. jævnlige inspektioner af dokumentation 
vedrørende indhold af stoffer fra kandidatlisten i produktet og kontroller på stedet af 
kemikalieindhold (laboratorieanalyserapporter) med henblik på at evaluere de indsamlede 
oplysninger for at afdække uregelmæssigheder. 

Verifikation: Tilbudsgivere skal bekræfte, at de råder over de førnævnte rutiner og vejledninger, og 
beskrive dokumentations-, overvågnings- og opfølgningssystemet og de tildelte ressourcer (tid, 
personale og deres fagkundskab). Der kan gennemføres stikprøvekontroller af de rapporter, som er 
beskrevet i ovenstående krav1.  

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/


 
 

 
5 

 

 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

2. Brugervejledninger i forvaltning af grøn ydeevne  
Der skal medfølge en skriftlig manual med vejledninger om, hvordan det specifikke medicinske udstyrs 
miljøpræstationer kan maksimeres – enten som specifik del af brugermanualen eller i digital form med 
adgang via producentens websted eller på en cd eller i papirformat på emballagen eller i produktets 
ledsagende dokumentation. Instruktionsmanualen skal leveres sammen med udstyret. 
Dokumentationen skal som minimumskrav og uanset udstyrets kliniske ydeevne omfatte følgende: 

• Vejledninger til brugerne om, hvordan udstyret anvendes med den mindst mulige miljøpåvirkning 
under installation, brug, service og genbrug/bortskaffelse, herunder vejledninger om, hvordan 
energi-, vand- og materiale-/komponentforbruget og emissionerne minimeres. 

• Anbefalinger vedrørende produktets korrekte vedligeholdelse, herunder oplysninger om, hvilke 
reservedele der kan udskiftes, samt rengøringstips. 

• Oplysninger om indholdet i produktet/produkterne, som er købt i henhold til denne kontrakt, af 
stoffer, der er optaget på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer i henhold til artikel 57 i 
forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen), således at den ordregivende myndighed 
kan træffe passende forebyggende foranstaltninger til sikring af, at brugerne af produktet 
underrettes herom og kan træffe de nødvendige foranstaltninger. 

Verifikation: 
Der skal fremlægges en kopi af de relevante sider i instruktionsmanualen for myndigheden. 
Tilbudsgiveren skal endvidere fremlægge en erklæring om, at denne manual skal være tilgængelig på 
tilbudsgiverens eller producentens websted, på en cd eller i papirformat. 
En liste over de stoffer, der findes i produktet/produkterne, som er købt i henhold til denne kontrakt, 
der er optaget på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer, samt supplerende oplysninger i 
henhold til artikel 33 i REACH. 

3. Produktlevetid og garanti 

Producentens garanti skal dække reparation eller udskiftning af produktet. Tilbudsgiveren skal 
endvidere sikre adgang til originale eller tilsvarende reservedele (direkte eller via andre navngivne 
agenter) i udstyrets forventede driftslevetid, dog mindst i fem år efter garantiens udløb. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at ovenstående betingelse er opfyldt. 
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4. Instruktion i optimeret energieffektivitet  
Tilbudsgiveren skal give instruktion i blandt andet elementer inden for indstilling og finjustering af 
udstyrets elforbrugsparametre (eksempelvis standbytilstand) for at optimere elforbruget. Denne 
instruktion kan indgå i tilbudsgiverens kliniske og tekniske undervisning.  

Verifikation: 
Beskrivelse af den energimæssige instruktion, der skal gives. 

5. Installation med optimeret energieffektivitet  
Tilbudsgiveren skal i forbindelse med installationen af udstyret fremlægge en behovsvurdering af 
brugeren (dvs. stuen/afsnittet) (f.eks. brugsfrekvens, undersøgelsens art osv.). Tilbudsgiveren skal på 
baggrund af analysen fremlægge dokumentation og oplysninger om, hvordan det købte udstyrs 
elforbrugsparametre optimeres, til den ordregivende myndighed. Denne procedure skal i givet fald 
gentages og revideres ved enhver forebyggende vedligeholdelse af udstyret, som udføres af 
leverandøren. 

Verifikation: 
Beskrivelse af installationsproceduren og proceduren for forebyggende vedligeholdelse. 

KONTRAKTOPFYLDELSESBESTEMMELSE 

6. Oplysning om indhold af særligt problematiske stoffer, der er optaget på kandidatlisten  
Den ordregivende myndighed skal senest 5 år efter produktleveringen og senest 6 måneder efter 
ECHA's offentliggørelse af en revideret kandidatliste over særligt problematiske stoffer underrettes 
om, hvorvidt et eller flere af produkterne i henhold til denne kontrakt indeholder et eller flere nye stoffer 
fra denne liste, herunder også resultaterne af dokumentgennemgangen til risikoforvaltning, således at 
den ordregivende myndighed kan træffe passende forebyggende foranstaltninger til sikring af, at 
brugerne af produktet underrettes herom og kan træffe de nødvendige foranstaltninger. 
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TILDELINGSKRITERIER 

3.2 Krav til energimæssig ydeevne 

Kravene til energimæssig ydeevne foreslås som kriterier for tildeling af kontrakten.  

7. Den energimæssige ydeevne af EEE til sundhedspleje med undtagelse af CT, 
hæmodialyseudstyr, MRI, medicinske steriliseringsapparater og desinfektorer 
Der gives point ud fra det daglige energiforbrug E (kWh/dag) som vist i nedenstående tabel (jo lavere 
det daglige energiforbrug er, jo flere point gives der). 
Tilstandene defineres i henhold til bilag 1. De foreslåede verifikationsmåder er anført under tabellen.  
I forbindelse med kuvøser og medicinske frysere gives der point ud fra det daglige energiforbrug pr. 
volumen, E (kWh/dag og m3). 
Køberen skal angive de forventede daglige brugsmønstre for udstyret ("tilpasset scenarie"). 
Tilbudsgiveren skal angive udstyrets energiforbrug i de forskellige tilstande. Det forhåndsbestemte 
brugsscenarie er en anbefaling til køberen, der tager udgangspunkt i europæiske hospitalers 
gennemsnitlige brugsscenarier. Køberen kan dog vælge at tilpasse brugsscenariet til de specifikke 
behov. 

Udstyr Tilstand Tilpasset 
scenarie 

Angivet af køber 

Forhånds-
bestemt 
brugsscenarie 

Vejledning 

Energi i 
brugsfase 

Angivet af 
tilbudsgiver 

Beregning 
af energi-
forbrug (E):  

Aktiv  T1= 24 timer T1 = 24 P1 Aktiv fugter 
til 
indåndingsluf
t 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle tilstand 
pr. dag 

Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold i 
bilag 11. 

(T1*P1) = 
E (kWh) 
pr. dag 

Aktiv T1= 24 timer T1 = 24 P1 (T1*P1) = 
E (kWh) 
pr. dag 

Overvåg-
ningsudstyr 
til senge-
liggende 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle tilstand 
pr. dag 

Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold i 
bilag 13. 

 

 

 

 

 

 

Udstyr Tilstand Tilpasset 
scenarie 

Forhånds-
bestemt 

Energi i 
brugsfase 

Beregning 
af energi-
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Angivet af køber brugsscenarie 

Vejledning 

Angivet af 
tilbudsgiver 

forbrug (E):  

Aktiv  T1 T1 =2 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
pr. dag 

Standby 
(for udstyr 
med denne 
tilstand) 

T2  T2 = 2 P2  

Slukket  T3  T3 = 20 P3  

EKG (elektro-
kardiografisk) 
udstyr 
(diagnosticeri
ng) 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle tilstand 
pr. dag 

Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold i 
bilag 7. 

 

Aktiv  T1 =timeantal i 
denne tilstand pr. 
dag, med 
følgende fastsat af 
køberen for 
lyskilden: 
Lux= lysintensitet  
Ra= 
farvegengivelsesi
ndeks  
T°= 
farvetemperatur 
(Kelvin), levetid i 
timer 

T1 =5 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) 
pr. dag 

Slukket  T2  T2 = 19 P2  

Endoskopisk 
udstyr 
(kameraenhe
d, endoskop, 
belysning, 
luftpumpe) 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle tilstand 
pr. dag 

Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold i 
bilag 8 og i henhold til 
køberens fastsatte 
forhold. 

 

 

 

 

 

 

Udstyr Tilstand Tilpasset 
scenarie 

Forhåndsbestem
t brugsscenarie 

Energi i 
brugsfase 

Beregning af 
energiforbrug 
(E):  
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Angivet af 
køber 

Vejledning Angivet af 
tilbudsgiver 

Aktiv  T1 = driftstimer 
pr. dag  

 

T1 =5 P1 = (målt med 
belastning 500 
Ω for 
monopolar og 
50 Ω for 
bipolar med en 
varighed på 30 
sekunder) 

Slukket  T2 = driftstimer 
pr. dag 

T2 =19 P2 

HF-
kirurgiudstyr, 
diatermiudsty
r 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

 Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 6. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Aktiv  T1 = 24 
Angiv: plads til 
patienter, f.eks. 

plads til 
patienter op til 

6 kg og længde 
på 60 cm 

T1 = 24, kuvøse 
skal passe til 
patienter op til 6 kg 
og en længde på 60 
cm 

E1= (T1*P1) 
pr. V 

Kuvøse til 
babyer (fast) 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle 
tilstand pr. dag 

Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 9. V = 
volumen (m3) på 
kuvøse, som 
opfylder 
køberens 
fastsatte forhold 
(plads). 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) pr. 
dag og m3 
for kuvøse 

Aktiv  T1 T1 =14 P1 

Slukket  T2  T2 =10 P2 

Infusions-
pumper og 
sprøjtepumpe
r 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle 
tilstand pr. dag 

Scenariet anbefalet 
brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 10. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pr. 
dag 

 

 

Udstyr Tilstand Tilpasset 
scenarie 

Angivet af 

Forhåndsbe
stemt 
brugsscenar
ie 

Energi i 
brugsfase 

Angivet af 

Beregning af 
energiforbrug 
(E):  
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køber Vejledning tilbudsgiver 

Aktiv tilstand = 
brugsklar  

T1 T1 = 5 P1 

Standby = 
laserstandby 

T2  T2 = 4 P2 

Slukket  T3  T3 = 15 P3 

Laserinstrum
enter til 
kirurgi, 
kontinuerlige 
lasere 

Definitioner af 
tilstande i henhold til 
bilag 1. Den aktive 
tilstand samt 
standbytilstanden 
defineres i henhold 
til definitionen i 
standard SS-EN 60 
601-2-22, 2.1.117 – 
tilstanden 
standby/klar.  

T=tid, timeantal i 
den aktuelle 
tilstand pr. dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 12. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Aktiv  T1 = 24 timer 
Angiv: 

fryserens 
udnyttede 
kapacitet, 
længde, 

bredde og 
højde på den 
indvendige 

volumen = V, 
volumen (m3) 
samt ønsket 
temperatur. 

T1 = 24 P1 Medicinske 
frysere 

Tilstandsdefinitioner 
i henhold til bilag 1. 

T = tid 

V = volumen  

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 17. 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) pr. 
dag og m3 
for fryser 

 

 

 

 

 

 

Udstyr Tilstand Tilpasset 
scenarie 

Angivet af køber 

Forhåndsbest
emt 
brugsscenari
e 

Energi i 
brugsfase 

Angivet af 

Beregning af 
energiforbrug 
(E):  
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Vejledning tilbudsgiver 

Aktiv T1 =timeantal i 
denne tilstand pr. 
dag, med følgende 
fastsat af køberen: 
Lux= lysintensitet  
Ra= 
farvegengivelsesind
eks  
T°= farvetemperatur 
(Kelvin)  
Levetid i timer 

T1 =8  P1 = målt 
for 

lampetype, 
der opfylder 
køberens 
fastsatte 
forhold 

Slukket T2 T2 =16 P2 

Medicinsk 
belysning 
(kirurgilampe
r) 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i den 
aktuelle tilstand pr. 
dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt 
(kW), 
effektmålinger 
i henhold til 
prøvningsforh
old i bilag 15. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Aktiv T1 T1 =9 P1 

Slukket  T2 T2 =15 P2 

Patientopvar
mningssyste
mer (tæpper, 
puder, 
madrasser) 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i den 
aktuelle tilstand pr. 
dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt 
(kW), 
effektmålinger 
i henhold til 
prøvningsforh
old i bilag 16. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Aktiv T1 T1 =9 P1+ PF (T1*(P1+ PF)) 
+ (T2*P2) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Slukket  T2 T2 =15 P2  

Med tvangs-
luftelement 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i den 
aktuelle tilstand pr. 
dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt 
(kW), 
effektmålinger 
i henhold til 
prøvningsforh
old i bilag 16. 

PF = el til 
tvangsluftelem
ent 

 

 

Udstyr Tilstand Tilpasset 
scenarie 

Angivet af 
køber 

Forhåndsbe
stemt 
brugsscenar
ie 

Vejledning 

Energi i 
brugsfase 

Angivet af 
tilbudsgiver 

Beregning af 
energiforbrug 
(E):  
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Scanning/kla
r til scanning 

T1 T1 =6 P1  

Standby  T2  T2 =6 P2  

Slukket  T3  T3 =12 P3  

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
COCIR SRI v1 
(2009) 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle 
tilstand pr. dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 14. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Ultralydsudstyr, 
dog ikke 
terapeutisk 

For batteridrevet ultralydsudstyr: 
energiforbrug (kWh) for fuld batteriopladning: Echarge 
Dagligt forbrug for batteridrevne modeller: Echarge*3 

 

 

Aktiv  T1= 24 timer T1 = 24 P1 Respirator, 
respirator til 
intensivafdelinge
r (dog ikke 
transportrespirat
or), 
anæstesirespirat
or (dog ikke 
respiratorer til 
hjemmebrug) 

 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle 
tilstand pr. dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 18. 

(T1*P1) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Standby  T1 T1 =15 P1 

Slukket  T2  T2 =9 P2 

Røntgen, 
inklusive 
mammografi, 
dog ikke 
osteoporose 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle 
tilstand pr. dag 

Scenariet 
anbefalet brug 

P= effekt (kW), 
effektmålinger i 
henhold til 
prøvningsforhold 
i bilag 3. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pr. 
dag 

Verifikation: 
Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport i henhold til standard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 
og 6.4) eller lignende. Denne prøvningsrapport skal indeholde oplysninger om udstyrets 
energimæssige ydeevne. Oplysningerne skal måles i de tilstande og i henhold til prøvningsforholdene 
i bilagene og brugsscenarierne som angivet for hvert udstyr ovenfor. Prøvningen skal foretages af 
laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR, del 820, 
ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 

8. Energimæssig ydeevne for computertomografi (CT) 
Der gives point ud fra det daglige energiforbrug E (kWh/dag), se nedenfor (jo lavere det daglige 
energiforbrug er, jo flere point gives der). 
Tilstandene defineres i henhold til bilag 2. 
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Køberen skal angive de forventede daglige brugsmønstre for udstyret ("tilpasset scenarie"). 
Tilbudsgiveren skal angive udstyrets elforbrug i de forskellige tilstande. Det forhåndsbestemte 
brugsscenarie er en anbefaling til køberen. Køberen kan dog vælge at tilpasse brugsscenariet til de 
specifikke behov. 
Forhåndsbestemt brugsscenarie (bruges som reference til CT-sammenligning) 

Tilbudsgivere skal anføre det daglige energiforbrug, E (kWh/dag), for et af de tre scenarier2 i henhold 
til metoden og prøvningsforholdene i COCIR SRI for computertomografiudstyr, se www.cocir.org eller 
lignende. Køberen anfører, hvilke scenarier energiforbruget gælder for. 

• Scenariet Slukket: energiforbrug i henhold til et brugsscenarie med 20 scanninger pr. dag med 
12 timer i Slukket tilstand natten over. 

• Scenariet Dvale: energiforbrug i henhold til et brugsscenarie med 20 scanninger pr. dag med 
12 timer i Dvaletilstand natten over. 

• Scenariet Energibesparende: energiforbrug i henhold til et brugsscenarie med 20 scanninger 
pr. dag med 12 timer i Energibesparende tilstand natten over. 

 

Tilpasset brugsscenarie 

Tilbudsgivere skal fremlægge følgende værdier i henhold til metoden og prøvningsforholdene i COCIR 
SRI for computertomografiudstyr, se www.cocir.org/site/index.php?id=46 eller lignende: 

 

POff : Elforbrug (kW) i Slukket tilstand 

PIdle : Elforbrug (kW) i Dvaletilstand 

PLow: Elforbrug (kW) i Energibesparende tilstand 

EScan: Energiforbrug under scanning af abdomen 

TScan: Varighed af scanningen af abdomen (fra ibrugtagning til retur til dvaletilstand) 

Det daglige energiforbrug kan beregnes ud fra følgende formel (værdier angivet i kursiv oplyses af 
køberen, værdier angivet i fed oplyses af leverandøren) 

E=kWh/dag = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PIdle x (24h – TOff - TLow - NScan x TScan)  

hvor:  

NScan er antallet af scanninger pr. dag.  

I lyset af det lave energiforbrug ved scanningstilstanden set over 24 timer viser resultater fra COCIR-
metoden, at værdien for energiforbruget til scanningstilstanden kan tilnærmes ved kun at se på 
scanningen af abdomen. 

TLow,off er tiden i timer pr. dag for hver tilstand. 

TScan er hver scannings varighed (anført af tilbudsgiveren). 

Verifikation: 
For CT: Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport i henhold til COCIR SRI for udstyr til 
billeddannelse, se www.cocir.org/site/index.php?id=46 eller lignende, med angivelse af oplysninger 
om den energimæssige ydeevne. 

Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 

9. Energimæssig ydeevne for hæmodialyseudstyr: 
 
Der gives point ud fra energiforbruget pr. behandling, E (kWh)/behandling og nedenstående 
prøvningsforhold. (Jo lavere energiforbruget pr. behandling er, jo flere point gives der). 
 

Behandlingscyklussen skal være som følger i henhold til IEC 60601-2-16 eller lignende: 

• Prøvning – varighed afhænger af maskinen  

• Påfyldning/skylning – 10 minutter  

• Præcirkulation – 15 minutter  

• Dialyse – 4 timer  

• Varme-/kemisk desinfektion – varighed afhænger af maskinen Desinfektionstype angives af 
køberen. 

Energiforbruget pr. behandling skal måles i henhold til prøvningsforholdene i bilag 5. 

Der gives point, hvis dialyseudstyret er udstyret med en automatisk funktion til at reducere 
dialysestrømningen mellem priming- og dialysefasen. Tilbudsgiveren skal anføre den reducerede 
dialysestrømning. Jo højere dialysestrømningens reduktion er, jo flere point gives der. 

Der gives point, hvis dialyseudstyret slukker automatisk, når det ikke har været i brug i 10 minutter 
efter desinfektion.  

Verifikation: 
Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport i henhold til standard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 
og 6.4) eller lignende. Denne prøvningsrapport skal indeholde oplysninger om udstyrets 
energimæssige ydeevne. Oplysningerne skal måles i de tilstande og i henhold til 
afprøvningsforholdene og brugsscenarierne som angivet ovenfor.  
Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 
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10. Energimæssig ydeevne for magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) 
Der gives point ud fra det daglige energiforbrug E ((kWh)/dag), se nedenfor (jo lavere det daglige 
energiforbrug er, jo flere point gives der). 
Tilstandene defineres i henhold til bilag 2. 

Køberen skal angive de forventede daglige brugsmønstre for udstyret (tilpasset scenarie). 
Tilbudsgiveren skal angive udstyrets energiforbrug i de forskellige tilstande. Det forhåndsbestemte 
brugsscenarie er en anbefaling til køberen. Køberen kan dog vælge at tilpasse brugsscenariet til de 
specifikke behov. 

Forhåndsbestemt brugsscenarie (bruges som reference til MRI-sammenligning) 

Tilbudsgivere skal anføre det daglige energiforbrug E ((kWh)/dag) i henhold til metoden og 
prøvningsforholdene i COCIR SRI for udstyr til magnetisk resonansbilleddannelse, se 
www.cocir.org/site/index.php?id=46. 

Tilpasset brugsscenarie 

Tilbudsgivere skal fremlægge følgende værdier i henhold til metoden og prøvningsforholdene i COCIR 
SRI for udstyr til magnetisk resonansbilleddannelse, se www.cocir.org/site/index.php?id=46 eller 
lignende. 

POff : Elforbrug (kW) i Slukket tilstand 

PLow: Elforbrug (kW) i Energibesparende tilstand 

PReady: Elforbrug (kW) i tilstanden Klar til scanning 

EScan: Energiforbrug under scanning af 5 kropsområder (hoved, rygrad, abdomen, knæ, angio)  

TScan: Scanningens varighed (herunder sekvensscanningstid og en fast klar til scanning-tid som fastsat 
i COCIR-metoden) 

Det daglige energiforbrug kan beregnes ud fra følgende formel (værdier angivet i kursiv oplyses af 
køberen, værdier angivet i fed oplyses af leverandøren) 

kWh/d = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PReady x (24h - TOff - TLow - NScan x TScan)  

hvor:  

NScan er antallet af scanninger for hvert kropsområde: NScan x TScan = NHead x THead + NAbdomen x TAbdomen 
+ NSpine x TSpine + NKnee x TKnee + NAngio x TAngio. 

Tlow,off er tiden i timer pr. dag for hver tilstand. 

Tscan er hver scannings varighed (anført af tilbudsgiveren). 

Verifikation: 
Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport i henhold til COCIR SRI for udstyr til 
billeddannelse, se www.cocir.org/site/index.php?id=46 eller lignende, med angivelse af oplysninger 
om den energimæssige ydeevne for udstyret. 

Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 

 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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11. Energimæssig ydeevne for medicinske steriliseringsapparater  
 

Forhåndsbestemt brugsscenarie 

Både steriliseringsapparatets kapacitet og belastning har indflydelse på den energimæssige ydeevne 
alt efter udnyttelsen af den tilgængelige kapacitet. Jo flere genstande der steriliseres inden for én 
cyklus, jo lavere er energiforbruget pr. genstand. Steriliseringsapparaters energiforbrug kan enten 
vurderes ud fra det brugbare kammervolumen i liter eller den maksimale belastningskapacitet i kg. 
Tilbudsgiveren skal angive begge kriterier i tal, således at den ordregivende myndighed får et 
gennemsnitsbillede af energiforbruget. 

Der gives point ud fra energiforbruget pr. cyklus, dvs.:  
 

• hvor lavt det angivne energiforbrug pr. liter er, EV (Wh /l), i henhold til prøvningsforholdene i 
bilag 4, 

• hvor lavt det angivne energiforbrug pr. belastning er, EW (Wh /kg), i henhold til 
prøvningsforholdene i bilag 4. 

Jo lavere energiforbruget pr. cyklus er, jo flere point gives der.  

Tilbudsgiveren angiver: 

• energiforbrug: 

EV for tomt kammer  

EW for maksimal belastning som angivet i bilag 4 

• det brugbare kammervolumen (i liter) 

• den fulgte produktstandard (EN 13060 eller EN 285) 

Tilstandene defineres i henhold til bilag 1.  

Målingerne skal foretages i henhold til afprøvningsforholdene i bilag 4. 

Verifikation: 

Tilbudsgivere skal fremlægge oplysninger om den energimæssige ydeevne, EV og EW for udstyret, 
med udgangspunkt i prøvningsprotokoller i henhold til standard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 og 6.4) 
eller lignende. Dataene skal måles i de tilstande og i henhold til afprøvningsforholdene i bilag 4. 
Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 

 
Tilpasset brugsscenarie 
 
Der gives point ud fra det daglige energiforbrug E ((kWh)/dag), se tabel nedenfor (jo lavere det 
daglige energiforbrug er, jo flere point gives der). Udfyld nedenstående tabel.  
Tilstandene defineres i henhold til bilag 1. Se verifikationsbeskrivelsen under tabellen. 
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Udstyr Tilstand Tilpasset 
brugsscenarie 

Angivet af køber 

Energi i 
brugsfase 

Angivet af 
tilbudsgiver 

Beregning 
af 
energiforbr
ug (E):  

Aktiv  N= antal 
angivne 

cyklusser pr. 
dag (angiv: L= 

belastning pr. cyklus 
(kg),M= 

materialetype (metal 
eller tekstil), T= 

cyklustype 
(sterilisering Tº), 

tørrefase benyttet 
(ja/nej)) 

E1 = 
energiforbrug 
(kWh) pr. cyklus 
ud fra køberens 
angivne cyklus 

Klar T2  P2  

Standby T3  P3  

Medicinsk 
steriliserings
apparat 

Tilstands-
definitioner i 
henhold til 
bilag 1. 

T=tid, timeantal i 
den aktuelle tilstand 
pr. dag 

P= effekt (kW), 
elektricitets- og 
energiforbrugsmålin
ger i henhold til 
prøvningsforhold i 
bilag 4. 

[∑ 
(N1*E1)] + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
pr. dag 

Målingerne skal foretages i henhold til prøvningsforholdene i bilag 4. 

Verifikation: 

Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport i henhold til standard EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 
og 6.4) eller lignende. Denne prøvningsrapport skal indeholde oplysninger om den energimæssige 
ydeevne EV og EW. Oplysningerne skal måles i de tilstande og i henhold til prøvningsforholdene i 
bilag 4 og brugsscenarierne angivet af køberen. Prøvningen skal foretages af laboratorier i 
overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller 
lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 
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12. Energimæssig ydeevne for skylle- og vaskedesinfektionsudstyr 
Der gives point ud fra energiforbruget pr. cyklus, E (kWh)/cyklus, se nedenfor (jo lavere det daglige 
energiforbrug pr. cyklus er, jo flere point gives der). 
 
Køberen angiver den desinfektortype, der skal købes: 

• Desinfektor til fleksible endoskoper 
• Desinfektor til alle andre instrumenter (instrumenter til almen kirurgi, MIS, anæstesi, ortopædi 

osv.) 
• Desinfektor til massegods såsom sterile beholdere, vogne, operationssko osv. 
• Desinfektor til beholdere til humant affald 

 
og skal angive følgende: 

• Specifik krævet belastning (belastningsmængde)  
• Tørrefase benyttet (Ja/Nej) 
• Varmt vand (Ja/Nej) 
• Behandlet vand i slutskylning (Ja/Nej) 
• Opvarmningsmetoder (damp eller elektrisk)  
• Spænding  

 
Producenten skal udføre målinger i henhold til: 
A0-værdi: 

• Desinfektor til kirurgiske instrumenter og analyseinstrumenter: A0 3000 
• Desinfektor til instrumenter og massegods: A0 600 
• Desinfektor til beholdere til humant affald: A0 60 

 
• Koldt vand, maks.-temperatur 20°C 
• Varmt vand, maks.-temperatur 60°C 
• Behandlet vand, maks.-temperatur 20°C 
• Damp, maks. 500 kPa  

 
Se bilag 3 for yderligere prøvningsforhold for målinger af den energimæssige ydeevne. 
 
Producenten angiver godkendelseskriterierne for rengøring, desinfektion og tørring i henhold til EN 
ISO 15883. 
 
Tilbudsgiveren anfører den energimæssige ydeevne pr. cyklus ud fra ovenstående parametre. 
 
 

Verifikation: 

Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport med oplysninger om vandforbrug og den 
energimæssige ydeevne for udstyret. Denne skal ligeledes dokumentere overensstemmelse med 
ovenstående standarder og prøvningsforhold eller lignende.  

Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 
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13. Automatisk energibesparende tilstand for medicinske steriliseringsapparater, 
desinfektorer, CT, EKG-diagnosticering, MRI og ultralyd 
Der gives point, hvis udstyret kan indstilles til automatisk at skifte til standby- eller slukket tilstand efter 
en vis periode uden aktivitet eller efter en forhåndsbestemt plan i henhold til nedenstående skabelon. I 
tilfælde af CT og MRI gives der point, hvis scanneren er udstyret med en energibesparende tilstand, 
som kan aktiveres af brugeren: 

Udstyr Fra tilstand Til tilstand 

Medicinsk 
steriliseringsapparat og 
desinfektor 

Klar-tilstand Standbytilstand 

CT Dvale Energibesparende tilstand 

EKG, diagnosticering Aktiv eller standbytilstand Slukket tilstand 

MRI Klar til scanning-tilstand Energibesparende tilstand 

Ultralyd Klar til scanning-tilstand 
(Ultralydsenheden er tændt og klar til 
billedhentning. Alle moduler er 
tændt, dog ikke moduler til scanning 
(transduceren er ikke aktiveret)). 

Standbytilstand 

 

Der gives ligeledes point, hvis udstyret har en kort og automatisk opstart til fuld funktionsdygtig 
tilstand, efter at den automatiske funktion i henhold til ovenstående er blevet aktiveret. Angiv tiden i 
sekunder og det aktive arbejde, medarbejderne skal yde. Jo kortere tiden er, og jo mindre den aktive 
arbejdsbyrde er, jo flere point gives der.  

Tilstandene defineres i henhold til bilag 2 for CT og MRI og bilag 1 for resten af ovenstående udstyr. 

Verifikation: 
Tilbudsgivere skal fremlægge dokumentation eksempelvis i form af en kopi af instruktionsmanualen 
med beskrivelse af:  

• den krævede automatiske energibesparende eller slukkede tilstand i henhold til ovenstående 
skabelon, hvordan brugeren aktiverer denne, samt de tilgængelige indstillingsmuligheder, 
herunder tilpasset automatisk adfærd og funktioner eller beskrivelse af, hvordan de 
energibesparende tilstande bruges bedst for at spare energi, og  

• opstartstiden samt arbejdsbyrden for medarbejderne.  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at denne dokumentation bliver tilgængelig på 
tilbudsgiverens eller producentens websted, på en cd eller i papirformat.  
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14. Udstyr med en måleanordning 
Der gives point, hvis udstyret har eller kan udstyres med en måleanordning til indlæsning og 
registrering af en log over det aktuelle forbrug (af elektricitet, vand (i givet fald) og gas (relevant i 
forbindelse med anæstesiudstyr og udstyr til intensivafdelinger)). Brugeren skal ligeledes kunne få 
adgang til statistikker over det historiske forbrug i rapportform. Tilbudsgiveren skal anføre forholdene 
for forbrugsmålingerne, og hvorvidt disse medfører ekstraomkostninger3. Tilbudsgiveren skal 
endvidere angive begrænsningerne for, hvad eller hvordan medarbejderne kan måle med 
måleanordningen.  
Der gives point, hvis de fremlagte oplysninger automatisk kan sendes til et centralt indsamlingssted. 

Verifikation: 
Tilbudsgivere skal fremlægge dokumentation, eksempelvis i form af en kopi af instruktionsmanualen, 
med en beskrivelse af måleanordningen og dens funktioner, forhold og begrænsninger. 
 

3.3 Krav til vandeffektiviteten i forbindelse med forskellige typer udstyr 
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15. Vandforbrug for hæmodialyseudstyr 
Der gives point ud fra vandforbruget pr. behandling (jo lavere vandforbruget er, jo flere point gives 
der). 

Behandlingscyklussen skal være som følger, i henhold til IEC 60601-2-16 eller lignende: 

• Prøvning – varighed afhænger af maskinen  

• Påfyldning/skylning – 10 minutter  

• Præcirkulation – 15 minutter  

• Dialyse – 4 timer  

• Varme-/kemisk desinfektion – varighed afhænger af maskinen Desinfektionstype angives af 
køberen. 

Der gives point for udstyr med en vandbesparende funktion (mindst 50 % mindre vandforbrug for 
præcirkulationsfasen). 

Der gives point for udstyr med en funktion til deaktivering af vandforbruget under standby (100 % 
mindre i vandbesparende tilstand).  

De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor 
mange point hvert enkelt kriterium tildeles. 

Verifikation: 
Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport med oplysninger om vandforbruget i henhold til 
prøvningsforholdene som anført i IEC 60601-2-16 eller lignende og de relevante sider i eller link til 
instruktionsmanualen vedrørende den vandbesparende funktion og funktionen til deaktivering af 
vandforbruget. Denne skal ligeledes dokumentere overensstemmelse med ovenstående standarder 
og prøvningsforhold eller lignende. Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med 
de overordnede krav i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til 
ovenstående prøvningsforhold. 
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16. Vandforbrug for skylle- og vaskedesinfektionsudstyr 
Der gives point ud fra vandforbruget pr. cyklus i henhold til prøvningsforholdene som anført nedenfor 
(jo lavere vandforbruget pr. cyklus er, jo flere point gives der). 

 
Køberen angiver den desinfektortype, der skal købes: 

• Desinfektor til fleksible endoskoper 
• Desinfektor til alle andre instrumenter (instrumenter til almen kirurgi, MIS, anæstesi, ortopædi 

osv.) 
• Desinfektor til massegods såsom sterile beholdere, vogne, operationssko osv. 
• Desinfektor til beholdere til humant affald 

 
og skal angive følgende: 

• Specifik krævet belastning (belastningsmængde)  
• Tørrefase benyttet (Ja/Nej) 
• Varmt vand (Ja/Nej) 
• Behandlet vand i slutskylning (Ja/Nej) 
• Opvarmningsmetoder (damp eller elektrisk)  
• Spænding  

 
Producenten skal foretage målinger i henhold til: 
A0-værdi: 

• Desinfektor til kirurgiske instrumenter og analyseinstrumenter: A0 3000 
• Desinfektor til instrumenter og massegods: A0 600 
• Desinfektor til beholdere til humant affald: A0 60 

 
• Koldt vand, maks.-temperatur 20°C 
• Varmt vand, maks.-temperatur 60°C 
• Behandlet vand, maks.-temperatur 20°C 
• Damp, maks. 500 kPa  

 
 
 
Producenten angiver godkendelseskriterierne for rengøring, desinfektion og tørring i henhold til EN 
ISO 15883. 
 
Tilbudsgiveren anfører vandforbruget pr. cyklus ud fra ovenstående parametre. 
 
 

Verifikation: 

Tilbudsgivere skal fremlægge en prøvningsrapport med oplysninger om vandforbrug og den 
energimæssige ydeevne for udstyret. Denne skal ligeledes dokumentere overensstemmelse med 
ovenstående standarder og prøvningsforhold eller lignende.  

Prøvningen skal foretages af laboratorier i overensstemmelse med de overordnede krav i EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR, del 820, ISO 13485 eller lignende i henhold til ovenstående prøvningsforhold. 
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Omfattende kriterier (foreslået til brug som supplement til de centrale kriterier) 

TILDELINGSKRITERIER  

17. Kølemiddel i medicinske frysere 
Der gives point, hvis udstyret indeholder kølemidler med GWP100 (globalt opvarmningspotentiale) 
< 10. 

Verifikation: 
Dokumentation med angivelse af de kølemidler, der er brugt i den medicinske fryser, og deres 
GWP100, forudsat at ovenstående kriterium er opfyldt. 

18. Gasforbrug for anæstesiudstyr – udstyr med lav gennemstrømning 
Der gives point for anæstesiudstyr til lang og mellemlang behandling, som er udstyret med en funktion 
til returtrykskompenseret lav gennemstrømning4 på højst 2 liter. 

Der gives point for anæstesiudstyr med funktioner, som automatisk skifter til lav gennemstrømning 
(funktionen automatisk lav gennemstrømning), eller med it-værktøjer til understøttelse for klinikeren 
(en vejledende brugergrænseflade) til at fremkalde den lave gennemstrømning. 

Verifikation: 

Der skal fremlægges en kopi af de relevante sider i instruktionsmanualen med en beskrivelse af den 
krævede indstilling af lav gennemstrømning og funktioner til automatisk lav gennemstrømning eller it-
værktøjer for myndigheden. Manualen skal være tilgængelig på producentens websted, på en cd eller 
i papirformat.  

 

3. Forklarende bemærkninger 

 

Tildelingskriterier 

De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet angive, hvor 
mange point hvert enkelt kriterium tildeles. Tildelingskriterierne vedrørende miljø skal i alt udgøre 
mindst 15 % af det samlede antal mulige point. 

 

4. Omkostningshensyn 

Beregning af livscyklusomkostninger 

Energi- og vandforbrug kan ligeledes bruges i beregninger af livscyklusomkostningerne. I dette tilfælde 
kan den offentlige myndighed beregne vand- og energiforbruget set over udstyrets forventede levetid 
og inddrage disse i tilbudsgiverens pris. Almindeligvis overstiger drifts-, vedligeholdelses- og 
bortskaffelsesomkostningerne alle andre initiale omkostninger flere gange (supportomkostninger ligger 
ofte 2-20 gange over de initiale købsomkostninger). Hvis livscyklusomkostningerne bruges på denne 
måde, skal det undgås at indregne tal flere gange, dvs. at et lavere energi- og vandforbrug ikke skal 
tildeles point to gange, men kun inden for rammerne af livscyklusomkostningerne eller som et 
tildelingskriterium som supplement til prisen (eksklusive energi- og vandomkostninger).  
. 
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Fordele 

Nedenfor er der angivet en række eksempler på de miljømæssige og økonomiske fordele ved 
bæredygtigt EEE til sundhedspleje, som gode markedsaktører har mulighed for at opnå. Der er her i 
højere grad tale om eksempler, som fungerer som oversigt over de mulige fordele (dvs. at der i det 
hele taget er mulighed for fordele), end detaljerede beskrivelser, der tager højde for, hvilken specifik 
afprøvnings- eller driftstilstand der anvendes, hvilken sammenligning der gøres brug af, eller hvilken 
specifik model der beskrives. Fordelene skal ses i sammenligning med en forgængermodel, en 
standardmodel eller lignende modeller på markedet. Oplysningerne kan gives i form af 
varedeklarationer fra leverandørens websteder og rundspørgeresultater fra anmodninger om 
oplysninger inden for markedsanalyser. 

Eksempel på 
EEE til 

sundhedspleje 

Miljømæssig fordel 
 

Økonomisk fordel 

CT 

• Energibesparelser på 50 % under 
brystkasseundersøgelser 

• Energibesparelser på 80 % under 
hjerteundersøgelser 

• (Energibesparelser på 50 % af det daglige 
energiforbrug) 

• 33 000 kWh pr. maskine årligt, 15 ton CO2-
udslip, svarende til det årlige CO2-udslip fra 
4 biler 

• Årlige besparelser på op til 
3 700 EUR pr. CT-system 

 

Dialyse 
• 50 % mindre energiforbrug 
• 30 % mindre vandforbrug (af det normale 

forbrug på 500 l pr. behandling) 

• 50 % lavere 
driftsomkostninger 

EKG • 10 % mindre energiforbrug  

Mammografi • 50 % mindre energiforbrug  

Medicinsk belysning –
kirurgilampe 

• 50 % (skifte fra halogen til LED)  
• Besparelser på 0,03 TWh 

årligt i USA (som eksempel) 

Overvågningsudstyr • 50 % mindre energiforbrug  

MRI 

• 50 % mindre energiforbrug (uændret 
praksis: MRI-driften kan producere omkring 
90 ton CO2 årligt) 
 

• Reducerer det årlige elforbrug med omkring 
60 000 kWh, svarende til 5 husholdningers 
årlige elforbrug, 27 ton CO2, svarende til 
det årlige udslip fra 7 biler 

• Årlige besparelser på op til 
6 700 EUR pr. MRI  
 

Ultralydsudstyr • Energibesparelser på 90 % 
• 1 300 kWh mindre elektricitet 

pr. år pr. ultralydsscanning 

Steriliseringsapparat • 20 % højere energieffektivitet  

Røntgen • 80 % højere energieffektivitet  
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5. Bilag 

Bilag 1 

Tilstandene defineres som følger i henhold til EN 50564:2011 og EC 1275/2008: 

 "aktiv tilstand": en tilstand, hvor udstyret er tilsluttet elnettet, og hvor som minimum hovedfunktionen 
eller en af hovedfunktionerne i udstyret er aktiveret, 

"klar tilstand": en tilstand, hvor udstyret er tilsluttet elnettet og (straks) aktiverer alle tilgængelige 
funktioner, 

"standbytilstand": en tilstand, hvor udstyret er tilsluttet elnettet, er afhængigt af energitilførsel fra 
elnettet for at fungere efter hensigten og kun har følgende funktioner, som kan virke i en ubegrænset 
tidsperiode: en reaktiveringsfunktion eller en reaktiveringsfunktion sammen med en simpel angivelse 
af, at reaktiveringsfunktionen er slået til, og/eller informations- eller statusvisning, 

"slukket tilstand": en tilstand, hvor udstyret er tilsluttet elnettet og ikke yder nogen funktion; 
nedenstående anses ligeledes som slukket tilstand:  

(a) tilstande, der alene angiver slukket tilstand, 

(b) tilstande, der alene yder funktioner med det formål at sikre elektromagnetisk kompatibilitet i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF(1), 

"reaktiveringsfunktion": en funktion, der muliggør aktivering af andre tilstande, herunder aktiv 
tilstand, ved hjælp af en fjernstyret afbryder, f.eks. en fjernbetjening, en indbygget sensor, en timer 
eller en tilstand med det formål at aktivere yderligere funktioner, herunder den primære funktion, 
 
"informations- eller statusvisning": en kontinuerlig funktion, der giver informationer eller viser 
udstyrets status i et display, herunder klokkeslæt. 
 

Bilag 2 

CT 

Tilstandene defineres i henhold til COCIR SRI-dokumentet: CT-måling, energiforbrugsmetode. 

Slukket tilstand: Systemet deaktiveres (AC-nettet er slukket) i henhold til brugermanualen. Systemet 
forbruger ingen energi. 

Energibesparende tilstand: Systemet kører i tilstanden minimumsenergiforbrug, som brugeren kan 
vælge i henhold til brugermanualen.  

Dvaletilstand: en systemtilstand, hvor systemet har fuld elforsyning, men der ikke er iværksat en 
scanning. Denne tilstand omfatter IKKE rotation af røntgenrørsrotor eller gantry-rotation.  

Scanningstilstand: en systemtilstand mellem enkelte scanninger og under scanninger (f.eks. under 
patienthåndtering, undersøgelsesplanlægning, indsprøjtning af kontrastvæske og aktiv scanning med 
røntgenfotografering). Denne tilstand omfatter rørrotorrotation, gantry-rotation og billeddannelse samt 
enhver mulig dvale mellem scanningerne.  

MRI 
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Tilstandene defineres i henhold til COCIR SRI-dokumentet: MRI-måling, energiforbrugsmetode. 

Slukket tilstand: Systemet kører i tilstanden minimumsenergiforbrug, som den typiske bruger får 
adgang til. "Slukket" eller "deaktivering" er valgt på operatørkonsollen.  

Klar til scanning-tilstand: Denne tilstand repræsenterer systemtilstanden mellem de enkelte 
scanninger (f.eks. under patienthåndtering, dataarkivering, undersøgelsesplanlægning eller 
indsprøjtning af kontrastvæske).  

Scanningstilstand: MRI'en scanner aktivt patienten for at producere billeder ved at sende og modtage 
RF-energi og koble de magnetiske feltgradienter. Computersystemet fortolker dataene og danner 
billedet. 

Energibesparende tilstand: Denne operatørvalgte tilstand repræsenterer en systemtilstand med et 
elforbrug, der ligger under klar til scanning-tilstanden og over den slukkede tilstand (dvs. dvaletilstand, 
service-/evalueringstilstand). 

Bilag 3 

Røntgen, vaskedesinfektor, skylledesinfektor 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen. 

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Bilag 4 

Medicinske steriliseringsapparater 

Forhåndsbestemt brugsscenarie, prøvningsforhold 

Den type cyklus, der skal benyttes, skal være i overensstemmelse med enten EN 285 eller EN 13060 
eller lignende, i henhold til køberens angivne volumen. 

EV-definition for steriliseringsapparater, der er i overensstemmelse med EN 13060 eller EN 285  

EV=E/V (kWh/liter), 

E=energiforbrug i kWh pr. cyklus kørt med tomt kammer, 

V=maksimal brugbar volumen for steriliseringsapparat i liter.  

EW-definition for steriliseringsapparater, der er i overensstemmelse med EN 13060 eller EN 285: 

EW=EM/M (kWh/kg), 

EM=energiforbrug i kWh pr. cyklus med prøvningsbelastning M (kg), 

M=Prøvningsmetalbelastning som anført af leverandøren (kg). 
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I tilfælde af steriliseringsapparater, der er i overensstemmelse med EN 13060, er 
prøvningsbelastningen den maksimale metalbelastning som angivet af leverandøren (kg). 

I tilfælde af steriliseringsapparater, der er i overensstemmelse med EN 285, er prøvningsbelastningen 
15 kg metalbelastning x STE (hvor STE er den maksimale brugbare volumen som angivet af 
producenten). 

Bemærk: Det metal, der bruges i forbindelse med prøvningsbelastningen, skal være rustfrit stål i 
henhold til EN 10088-1. 

Bemærk: Oplysningerne om den energimæssige ydeevne gælder for en cyklus med indpakkede 
produkter ved 134 oC.  

Steriliseringsapparatet skal være forhåndsopvarmet og brugsklart.  

Prøvningen skal udføres med aktiv tørring. 

Prøvningerne skal i henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, udføres i et rum med en 
vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 
2) °C under hele prøvningen.  

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Tilpasset brugsscenarie, prøvningsforhold 

Steriliseringsapparatet skal være forhåndsopvarmet og brugsklart.  

Den energimæssige ydeevne skal måles ud fra køberens angivne forhold, herunder hvorvidt aktiv 
tørring indgår, belastning pr. cyklus, materialetype og cyklustype.  

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. Prøvningerne skal i henhold til standard EN 2011:4.2, 0,5 
Test room, udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre forhold 

Under prøvningerne skal temperaturen på det indgående vand i henhold til EN 285:2006 eller lignende 
være 15 grader. Steriliserings-/desinficeringsresultaterne skal være i overensstemmelse med de 
gældende standarder. 

Bilag 5 

Dialyseudstyr 

Prøvningsforhold 

I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal prøvningerne udføres i et rum med en 
vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s.  

Den omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 2) °C under hele prøvningen. 
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Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Under prøvningerne skal temperaturen på det indgående vand være 15 grader. 

Andre prøvningsforhold under dialysefasen: 

Driftsforholdene under målingen af hæmodialyseudstyrs energimæssige ydeevne under dialysefasen 
skal være i overensstemmelse med standard IEC 60601-2-16 eller lignende: 

Gennemstrømning af dialysevæske: 500 ml/minut 

Blodgennemstrømning: 300 ml/minut 

Ultrafiltreringsgennemstrømning: 0,5 l/time 

Dialysevæsketemperatur: 37 °C. 

Bilag 6 

HF-, RF-kirurgiudstyr, diatermiudstyr 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen. Effektmåleren skal kalibreres 
og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der beskriver kalibreringsmetoden, som 
viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de gældende standarder, og at kalibreringen 
kan spores. 

Andre prøvningsforhold for aktiv tilstand 

Prøvningerne skal udføres i henhold til standard EN 60601-2-2 eller lignende: 

Maksimal temperatur under normal drift, tilføjelse arbejdscyklus: HF-kirurgiudstyr – indstillet til en 
udgangseffekt på 50 W til en resistiv belastning ved hjælp af elektrodekablet – kører i 1 time med en 
arbejdscyklus som angivet af producenten, men med skiftevis en driftstid på mindst 10 sekunder og et 
driftsstop på højst 30 sekunder. 

Den maks. belastning skal være 500 Ω for monopolar og 50 Ω for bipolar med en varighed på 30 
sekunder. 

Nedenstående fremgangsmåde i henhold til standard EN 50564:2011 (5.2 Preparation of product) 
eller lignende skal følges: 

 – Angiv, om produktet er udstyret med et batteri, og hvorvidt produktet indeholder et kredsløb til 
genopladning af et genopladeligt batteri. Det skal fastslås, hvorvidt der findes en juridisk bestemmelse, 
som angiver de prøvningsforhold, der skal anvendes. I modsat fald gælder nedenstående. For 
produkter med et opladekredsløb skal elforbruget i slukket og standbytilstand måles, efter at der er 
blevet truffet en række forholdsregler til sikring af, at batteriet ikke lades under prøvningen, f.eks. ved 
om muligt at fjerne batteriet eller sørge for, at batteriet forbliver fuldt opladet, hvis batteriet ikke kan 
fjernes. 
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– En vedligeholdelsestilstand måles med indsatte fuldt opladede batterier, inden målingerne 
påbegyndes. 

Bilag 7 

EKG-udstyr 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre prøvningsforhold for aktiv tilstand 

Prøvningen skal udføres under en målecyklus på 15 minutter, og følgende værdier skal opnås og 
registreres under prøvningen. 

Sinusrytme: 60 BPM  

EKG-udsving 1 mV 

Bilag 8 

Endoskopisk udstyr 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Prøvningsgenstanden/-produktet: Det endoskopiske udstyr skal under prøvningen bestå af en lyskilde 
(maksimal effekt), en kameraenhed, et endoskop samt en luftpumpe. Lyskilden skal have nået 
arbejdstemperaturen, inden prøvningen påbegyndes.  

Bilag 9 

Kuvøse til babyer (fast) 

Prøvningsforhold 

I henhold til standard EN 60601-2-19 for spædbørnskuvøser, 201.5.3 Ambient temperature, humidity, 
atmospheric pressure eller lignende gælder følgende: 

Medmindre andet er angivet i denne specifikke standard, skal alle prøvninger udføres ved en 
omgivende temperatur mellem 21 °C og 26 °C. 
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Prøvningen skal udføres ved en omgivende temperatur på 21 °C til 26 °C med en driftstid på 1 time og 
en kontroltemperatur (temperatur som valgt på temperaturstyringen) på 36 °C. Se yderligere 
oplysninger i bestemmelsen 201.12.1.101 Stability of incubator temperature. Temperaturen skal være 
stabil, inden prøvningen påbegyndes. 

Nedenstående fremgangsmåde i henhold til standard EN 50564:2011 (5.2 Preparation of product) 
eller lignende skal følges: 

 – Angiv, om produktet er udstyret med et batteri, og hvorvidt produktet indeholder et kredsløb til 
genopladning af et genopladeligt batteri. Det skal fastslås, hvorvidt der findes en juridisk bestemmelse, 
som angiver de prøvningsforhold, der skal anvendes. I modsat fald gælder nedenstående. For 
produkter med et opladekredsløb skal elforbruget i 

– slukket og standbytilstand måles, efter at der er blevet truffet en række forholdsregler til sikring af, at 
batteriet ikke lades under prøvningen, f.eks. ved om muligt at fjerne batteriet eller sørge for, at 
batteriet forbliver fuldt opladet, hvis batteriet ikke kan fjernes. 

– En vedligeholdelsestilstand måles med indsatte fuldt opladede batterier, inden målingerne 
påbegyndes. 

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Bilag 10 

Infusionspumper 

Prøvningsforhold 

Metoden til effektmålerenmåling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 
5.3.2. i standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, 
skal prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. 
Den omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre forhold 

Prøvningen skal opnås og registreres ved mellemniveauet i 120 minutter ved et returtryk på ± 13,33 
kPa (± 100 Hg) i henhold til standard EN 60601-2-24 eller lignende. 

Bilag 11 

Aktiv fugter til indåndingsluft 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  
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Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre prøvningsforhold 

Prøvningen skal udføres i henhold til EN ISO 8185 eller lignende med et minimumsvandindhold i den 
indåndede luft på ca. 33 mg/dm³ og en maksimal indåndingslufttemperatur på ca. 42 °C.  

Prøvningen skal udføres uden varmespiral. 

Gennemstrømningen skal ligge på 10 liter/minut, og respiratoren forbundet med den aktive fugter til 
indåndingsluft skal indstilles til en åndedrætsdybde på 500 ml og en åndedrætshyppighed på 20/minut 
og luft, dvs. tilstanden 30 % iltvolumen, i henhold til standard EN ISO 80601-2-12, 201.12.1.101, eller 
lignende. 

Bilag 12 

Laserinstrumenter 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen. Under målingen af 
energiforbruget i standbytilstand skal laseren befinde sig i standbytilstand i henhold til definitionen i 
standard EN 60 601-2-22 eller lignende. 

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre forhold 

Under målingen af energiforbruget i aktiv tilstand skal laseren befinde sig i klar tilstand i 15 minutter i 
henhold til definitionen i standard EN 60601 2-22 eller lignende. 

Tilstandene defineres i henhold til EN 60601-2-22: 

Standbytilstand: Strømkablet er tilsluttet, og afbryderen er aktiveret. Laseren kan ikke udsende en 
arbejdsstråle, selvom laserens afbryder er aktiveret, klar tilstand: Laserudstyret kan udsende et 
laseroutput, når laserens afbryder er aktiveret. 

Bilag 13 

Overvågningsudstyr til sengeliggende 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  
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Nedenstående fremgangsmåde i henhold til standard EN 50564:2011 (5.2 Preparation of product) 
eller lignende skal følges: 

 – Angiv, om produktet er udstyret med et batteri, og hvorvidt produktet indeholder et kredsløb til 
genopladning af et genopladeligt batteri. Det skal fastslås, hvorvidt der findes en juridisk bestemmelse, 
som angiver de prøvningsforhold, der skal anvendes. I modsat fald gælder nedenstående. For 
produkter med et opladekredsløb skal elforbruget i 

– slukket og standbytilstand måles, efter at der er blevet truffet en række forholdsregler til sikring af, at 
batteriet ikke lades under prøvningen, f.eks. ved om muligt at fjerne batteriet eller sørge for, at 
batteriet forbliver fuldt opladet, hvis batteriet ikke kan fjernes. 

– En vedligeholdelsestilstand måles med indsatte fuldt opladede batterier, inden målingerne 
påbegyndes. 

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre prøvningsforhold 
 
Under målingen af den energimæssige ydeevne i aktiv tilstand skal inputsignalerne i intervallet ± 5 
mV, med en variation på 125 mV/s, reproduceres i output i henhold til IEC 60601-2-27, 201.12.1.101.1 
eller lignende. 
Monitoren skal have nået arbejdstemperaturen, inden prøvningen påbegyndes. 

Bilag 14 

Ultralydsudstyr 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Andre prøvningsforhold 

Ultralydsudstyret skal være udstyret med en standardmæssig 5 MHz-sonde eller lignende.  

Brug en standardmodel såsom RMI403GS eller lignende. 

Scan modellen med 2D-scanningstilstanden, idet der benyttes en sendefrekvens så tæt på 5 MHz 
som muligt. Indstil et passende billede i 10 centimeters dybde. 

Mål energiforbruget i løbet af 30 minutters vedvarende scanning med ovenstående parametre.  

Bilag 15 

Medicinsk belysning – kirurgilamper 

Prøvningsforhold 
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Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen.  

Andre forhold 

Andre forhold i henhold til standard EN 60601-2-41, 201.5.4: 

Outputværdierne skal for at måle de stabile ydeevner måles efter en periode med forudgående 
ældning afhængigt af lyskildeteknologien, ved en nominel spænding under normale forhold. 

Denne periode med forudgående ældning er: 

3 timer for halogenpærer og LED, 

50 timer for udladningslamper. 

For andre lyskilder overstiger den forudgående ældning, hvorefter ydeevnen varierer, ikke 1 % pr. 100 
timer. 

Lyskilden skal have nået arbejdstemperaturen, inden prøvningen påbegyndes. 

Bilag 16 

Patientopvarmningssystemer 

Prøvningsforhold 

Metoden til elmålinger skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i standard EN 50564:2011 eller 
lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal prøvningerne udføres i et rum 
med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den omgivende temperatur skal ligge 
på (23 ± 5) °C under hele prøvningen. Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et 
sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at 
måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de gældende standarder, og at kalibreringen kan 
spores. 

Andre prøvningsforhold: 

Prøvningsgenstanden/-produktet: tæppe uden tvangsluftelement 

Forholdene i prøvningsrummet skal være som følger: omgivende temperatur på 23 °C +/-2 °C i et rum 
med en vindhastighed på under 0,1m/s, i henhold til EN 80601-2-35, bilag CC, eller lignende. 

Måling af den energimæssige ydeevne i aktiv tilstand: 

Lad opvarmningsenheden som angivet i EN 80601-2-35, 201.11.1.2.1.101.1, eller lignende køre, indtil 
der er nået en konstant kontaktfladetemperatur på 36 °C. Som supplement til afsnit 201.11.1.2.1.101.1 
beskriver afsnit 201.12.4 måleprocessen yderligere: 

Fire konduktivt forbundne temperaturfølere fastgjort på kobberplader på 65 mm*65 mm*0,5 mm 
placeres på kontaktfladen på midterpunkterne for de fire rektangler, som er dannet ved halvering af 
længden og bredden på kontakten. Temperaturstyringen er indstillet, således at kontaktfladens 
temperatur når 36 °C. Temperaturen aflæses mindst hvert 10. minut i 60 minutter. Ud fra disse 
værdier beregnes de individuelle gennemsnitstemperaturer ved T1 til T4 og sammenlignes med 
gennemsnitsværdierne for kontaktfladens temperatur. 
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I henhold til bilag CC gør proceduren brug af en temperaturstigning efter 1 time i en plasticpose fyldt 
med vand under de angivne forhold som en indikator for varmeoverførslen fra opvarmningsenheden til 
patienten. Varmeoverførslen bør holdes på 115 W/m2, hvilket svarer til en temperaturstigning for 2 l 
vand i en plasticpose med 1 °C på 1 time, når et poseareal på 200 cm2 rører ved 
opvarmningsenhedens overflade. 

Måling af den energimæssige ydeevne i aktiv tilstand for tvangsluftelement: 

Under elmålingen i aktiv tilstand for et tvangsluftelement skal tvangsluftelementet være forbundet med 
et torsotæppe, som har nået en stabil temperatur på 38°C. Prøvningsvarigheden skal være 1 time. 
 

Bilag 17 

Medicinsk fryser 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen. 

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Temperaturen skal være stabil, inden prøvningen påbegyndes. 

Fryseren skal under prøvningen være tom og må ikke indeholde elementer/tilbehør, og den skal have 
den angivne nyttekapacitet, indvendige volumen og krævede temperatur i en periode på 24 timer. 
Fryserens døre må ikke åbnes under målingen. 

Bilag 18 

Respirator 

Prøvningsforhold 

Metoden til måling af den energimæssige ydeevne skal følge prøveudtagningsmetoden 5.3.2. i 
standard EN 50564:2011 eller lignende. I henhold til standard EN 50564:2011, 4.2 Test room, skal 
prøvningerne udføres i et rum med en vindhastighed nær det afprøvede produkt på ≤ 0,5 m/s. Den 
omgivende temperatur skal ligge på (23 ± 5) °C under hele prøvningen. 

Effektmåleren skal kalibreres og ledsages af et sporbarhedsdokument, dvs. et dokument, der 
beskriver kalibreringsmetoden, som viser, at måleanordningen er blevet kalibreret i henhold til de 
gældende standarder, og at kalibreringen kan spores. 

Udstyret skal være forhåndsopvarmet og brugsklart og skal indstilles i henhold til standard EN ISO 
80601-2-12 eller lignende, 201.12.1.101 Volume-controlled breath type. 

Målingens varighed skal være 15 minutter, og den gennemsnitlige elektriske energi skal registreres. 

Bilag 19  

CAS: Chemical Abstracts Service 
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COCIR: et europæiske koordineringsudvalg for den it-relaterede radiologiske, elektromedicinske og 
sundhedsplejesektor 

CT: Computertomografi 

EKG: Elektrokardiografi 

EEE: Elektrisk og elektronisk udstyr 

GHG: Drivhusgas 

GPP: Grønne offentlige indkøb 

GWP: Globalt opvarmningspotentiale 

HF: Højfrekvens 

LCC: Livscyklusomkostninger 

LED: Lysemitterende diode 

MRI: Magnetisk resonansbilleddannelse 

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) 

RF: Radiofrekvens 

SRI: Selvreguleringsordning 
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