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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av 
elektrisk och elektronisk utrustning som används inom  

hälso- och sjukvårdssektorn 
Miljöanpassad offentlig upphandling (GPP) är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller EU:s 
kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling som utarbetats för elektrisk och elektronisk utrustning 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

Detaljerad information om produktgruppen elektrisk och elektronisk utrustning för hälso- och sjukvård, 
skälen till att dessa kriterier valts, information om relaterad lagstiftning och andra källor återfinns i den 
tekniska bakgrundsrapporten. 

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling brukar presenteras i två grupper, baskriterier och 
avancerade kriterier: 

• Basnivåns kriterier kan användas av alla upphandlande myndigheter i EU:s medlemsstater 
och handlar om de viktigaste miljöeffekterna. De är utformade för att användas med minsta 
möjliga extra verifieringsinsatser och kostnadsökningar. 

• De avancerade kriterierna passar dem som vill köpa de bästa produkterna på marknaden. 
Dessa kriterier kräver en större verifieringsinsats och kostnaderna ökar något jämfört med 
andra produkter med samma funktion. 

Eftersom detta är en ny produktgrupp har huvudsakligen baskriterier fastställts. De avancerade 
kriterierna anges i slutet av dokumentet (nr 17 och 18). 

Kriterierna har utvecklats för att främja upphandling av elektrisk och elektronisk utrustning med 
minskad miljöpåverkan inom hälso- och sjukvården, samtidigt som säkerheten och välbefinnandet 
för patienter och sjukvårdspersonal, tekniker och underhållspersonal alltid prioriteras. 

Använda förkortningar förklaras i bilaga 19. 

 

1. Definition och omfattning 

Vid tillämpningen av dessa kriterier inbegriper elektrisk och elektronisk utrustning för hälso- och 
sjukvård både hög- och lågspänningsutrustning. Begreppet täcker hela vårdcykeln såsom den är 
beskriven i artikel 1.2 i medicintekniska direktivet (93/42/EEC ). Det medicintekniska direktivet omfattar 
medicintekniska produkter för exempelvis ändamålen förebyggande, diagnostik, 
behandlingsövervakning, lindrande och rehabilitering. Enligt standarden EN IEC 60601-1 definieras 
elektrisk utrustning för medicinskt bruk på följande sätt: 

– Elektrisk utrustning för medicinskt bruk med högst en elnätsanslutning (immobil utrustning) som är 
avsedd för diagnos, behandling eller övervakning av en patient som står under medicinsk uppsikt, och 
som har fysisk eller elektrisk kontakt med patienten och/eller överför energi till eller från patienten 
och/eller detekterar sådan energiöverföring till eller från patienten. I utrustningen ingår de tillbehör som 
enligt tillverkaren krävs för att möjliggöra normal användning av utrustningen. 

– Mobil elektrisk utrustning för medicinskt bruk är transportabel utrustning som är avsedd att flyttas 
från en plats till en annan mellan perioder av användning och som är försedd med egna hjul eller 
motsvarande. 

Information om produktgrupper som undantagits från tillämpningsområdet finns i den tekniska 
bakgrundsrapporten. 
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Upphandlingskriterierna i detta dokument är avsedda att användas vid upphandling av följande 
produkter: 

• CPV 33157000-5: Utrustning för gasbehandling och annan andningsstödjande utrustning 
(intensivvårdsrespirator, exkl. transportrespirator, narkosrespirator exkl. respirator för 
hemmabruk) 

• CPV 33195100-4: Monitorer 

• CPV 33115100-0: Datortomografer (CT-scanner) 

• CPV 33123200-0: EKG-apparater, diagnostik 

• CPV 33168100-6: Endoskop (kameraenhet, endoskop, lampa, luftpump) 

• CPV 39330000-4: Desinfektionsutrustning 

• CPV 33181100-3: Apparatur för hemodialys 

• CPV 33161000-6: Utrustning för elektrokirurgi, bipolär, monopolär (HF, RF) 

• CPV 33152000-0: Kuvöser, permanenta 

• CPV 33194110-0: Infusionspumpar och sprutpumpar 

• CPV 33157400-9: Intensivvårdsutrustning – andningsapparater för medicinskt bruk 

• CPV 33169100-3: Kirurgisk laser  

• CPV 33111610-0: Apparatur för MR-undersökning 

• CPV 39711120-6: Frysar 

• CPV 31524110-9: Medicinsk belysning – operationslampor 

• CPV 33191110-9: Autoklaver   

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Patientuppvärmningssystem (filtar, dynor, madrasser) 

• CPV 33112200-0: Ultraljudsapparat, exkl. terapeutisk 

• CPV 33191000-5: Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien – disk- och 
desinfektionsmaskin 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Röntgenapparatur (inkl. mammografi, exkl. osteoporos) 
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2. Viktiga miljöeffekter 

De föreslagna kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling är utformade för att spegla de 
viktigaste miljöeffekterna. Denna uppläggning kan sammanfattas på följande sätt: 

Effekternas turordning motsvarar inte nödvändigtvis deras betydelse. 
 

VIKTIGA MILJÖASPEKTER OCH 
MILJÖEFFEKTER  MILJÖANPASSAD 

UPPHANDLINGSSTRATEGI 
•      Köp energieffektiv utrustning 

• Köp utrustning med lågenergiläge 
 

• Köp utrustning som är försedd med 
anvisningar för hantering av miljöprestanda 

 

• Köp utrustning med förbrukningsmätare 
 

• Energiförbrukning i 
användningsfasen (t.ex. utsläpp 
av växthusgaser och 
luftföroreningar i 
energiproduktionen) 

• Se till att utrustningen fungerar på ett 
lämpligt och energieffektivt sätt genom en 
behovsbedömning och genom att 
tillhandahålla utbildning i energieffektivitet  

 
 

• Vattenförbrukningen under 
användningsfasen: 
dialysutrustning, 
desinfektionsutrustning 
(vattenbrist) 
 

• Köp vatteneffektiv dialysutrustning och 
desinfektionsutrustning 

 

• Gasförbrukning i 
användningsfasen: 
narkosutrustning 
(t.ex. utsläpp av växthusgaser) 

 

• Köp narkosutrustning med lågt flöde  

• Användning av kylmedel i frysar 
(global uppvärmning, 
ozonnedbrytning) 

 

• Köp frysar som innehåller kylmedel med 
låg GWF (faktor för global 
uppvärmningspotential) 

• Användning av material 
(resursbrist) 
 

•  Produktens livslängd 

• Innehåll av farliga kemikalier • Köp utrustning från leverantörer som har 
system för kemikaliehantering  
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3. EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av elektrisk och 
elektronisk utrustning som används inom hälso- och sjukvårdssektorn 

Kriterierna i avsnitt 3.1 rekommenderas för användning vid upphandling av all slags utrustning. Avsnitt 
3.2 innehåller energieffektivitetskrav och avsnitt 3.3 vatteneffektivitetskrav för olika typer av utrustning.  

Som nämnts ovan har endast baskriterier fastställts. De avancerade kriterierna anges i slutet av 
dokumentet (17–18). 

 

 

 

 

                                                            
1 För mer information, se Europeiska kemikaliemyndighetens vägledning om ämnen i artikeln, http://echa.europa.eu/ eller 
liknande vägledningar, t.ex. www.cocir.org, eller annan branschvägledning om Reach. 

3.1 Kriterier för alla typer av utrustning 

Baskriterier 

OMRÅDE 

Upphandling av elektrisk och elektronisk utrustning med minskad miljöpåverkan inom hälso- och 
sjukvårdssektorn. 

URVALSKRITERIER 

1. System för kemikaliehantering  
Anbudsgivaren ska ha ett system för kemikaliehantering med resurser för detta ändamål, nödvändig 
kompetens samt dokumenterade rutiner och instruktioner för att säkerställa att anbudsgivaren känner 
till om det finns kemikalier i de upphandlade produkterna som är upptagna i kandidatförteckningen 
över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i enlighet med artikel 57 i förordning (EG) 
nr 1907/2006 (Reachförordningen), inklusive eventuella tillägg till denna kandidatförteckning. I detta 
ingår följande: 

• Att information om förekomsten av förtecknade ämnen har begärts av leverantörer, inklusive 
information om nya ämnen som läggs till i förteckningen (inom en månad efter det att 
Europeiska kemikaliemyndigheten offentliggjort en reviderad förteckning). 

• Systematisk insamling och arkivering av mottagen information om SVHC i 
Reachförordningens kandidatförteckning i de produkter som upphandlats enligt detta avtal, 
dvs. registrerings- och övervakningsförfaranden (t.ex. regelbundna granskningar av 
dokumentationens innehåll med avseende på kandidatförteckningsämnen som förekommer i 
produkten samt stickprovskontroller av det kemiska innehållet (laboratorieanalysrapporter)), 
för att utvärdera insamlad information och upptäcka eventuella inkonsekvenser. 

Verifiering: Anbudsgivarna ska bekräfta att de har de ovannämnda rutinerna och instruktionerna samt 
beskriva sitt system för dokumentation, övervakning och uppföljning och anslagna resurser (tid, 
personal och deras kompetens). Stickprovskontroller av de rapporter som beskrivs ovan kan utföras1.   

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

2. Bruksanvisningar för hantering av miljöprestanda  
En skriftlig vägledning ska tillhandahållas med instruktioner om hur man maximerar miljöprestanda för 
en viss utrustning för medicinskt bruk. Vägledningen kan finnas i en särskilt avsnitt i bruksanvisningen 
eller göras tillgänglig i digital form via tillverkarens webbplats eller på en cd, eller i pappersformat på 
förpackningen eller i dokumentation som åtföljer produkten. Bruksanvisningen ska göras tillgänglig 
tillsammans med utrustningen. Dokumentationen ska utgöra minimikrav och ska inbegripa följande, 
utan att detta inverkar menligt på utrustningens kliniska prestanda: 

• Bruksanvisningar om hur utrustningen ska användas för att minimera miljöpåverkan under 
installation, användning, service och återvinning/bortskaffande, inklusive anvisningar om 
minimering av förbrukning av energi, vatten, förbrukningsvaror/slitdelar samt utsläpp. 

• Rekommendationer om korrekt underhåll av produkten, inklusive information om vilka reservdelar 
som kan bytas samt råd om rengöring av utrustningen. 

• Information om innehållet i de produkter som köps in enligt detta avtal med avseende på 
kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) i enlighet med 
artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reachförordningen), så att den upphandlande 
myndigheten kan vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att se till att produktens användare får 
informationen och kan agera därefter. 

Verifiering: 
En kopia av de berörda sidorna i bruksanvisningen ska lämnas till myndigheten. Anbudsgivaren ska 
även intyga att denna bruksanvisning kommer att finnas tillgänglig på anbudsgivarens eller 
tillverkarens webbplats, på cd eller i pappersformat. 
En förteckning över de ämnen som förekommer i den eller de produkter som upphandlas enligt detta 
avtal som ingår i SVHC-kandidatförteckningen samt kompletterande information i enlighet med artikel 
33 i Reachförordningen. 

3. Produktens livslängd samt garanti 

Reparation eller byte av produkten ska täckas av de garantivillkor tillverkaren lämnar. Anbudsgivaren 
ska dessutom säkerställa att originalreservdelar eller motsvarande finns tillgängliga (direkt eller via 
andra utsedda representanter) under utrustningens förväntade ekonomiska livslängd, i minst fem år 
utöver garantitiden. 

Verifiering: 

Anbudsgivaren ska intyga att ovannämnda krav kommer att uppfyllas. 
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4. Utbildning för optimering av energieffektiviteten  
Anbudsgivaren ska tillhandahålla utbildning som omfattar sådana moment som justering och 
fininställning av utrustningens elanvändningsparametrar (t.ex. standby-läge) för att optimera 
elanvändningen. Utbildningen kan ingå i den kliniska eller tekniska utbildning som anbudsgivaren 
tillhandahåller.  

Verifiering: 
En beskrivning av den energiutbildning som kommer att tillhandahållas. 

5. Installation med optimering av energieffektiviteten  
Anbudsgivaren ska vid installationen av utrustningen tillhandahålla en bedömning av användarens 
(dvs. vårdavdelningens) behov (t.ex. användningsfrekvens och typen av undersökningar). På grundval 
av analysen ska anbudsgivaren tillhandahålla dokumentation och information till den upphandlande 
myndigheten om hur den inköpta utrustningens elanvändning kan optimeras med hjälp av parametrar. 
Om tillämpligt ska denna process upprepas och analysen revideras vid varje förebyggande underhåll 
av utrustningen som leverantören utför. 

Verifiering: 
Beskrivning av installationsproceduren och proceduren för förebyggande underhåll. 

VILLKOR FÖR KONTRAKTETS FULLGÖRANDE 

6. Information om innehållet i kandidatförteckningen över ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter (SVHC)  
Under fem år efter leveransen av produkten ska den upphandlande myndigheten underrättas inom 
sex månader efter Europeiska kemikaliemyndighetens offentliggörande av en reviderad SVHC-
kandidatförteckning om ett eller flera av de nya ämnena i förteckningen förekommer i någon av de 
produkter som omfattas av avtalet, och även beträffande resultatet av översynen av 
riskhanteringsdokumentationen, så att den upphandlande myndigheten kan vidta lämpliga 
försiktighetsåtgärder, dvs. säkerställa att de som använder produkten får informationen och kan agera 
därefter. 
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TILLDELNINGSKRITERIER 

3.2 Krav avseende energiprestanda 

Kraven avseende energiprestanda föreslås som tilldelningskriterier.  

7. Energiprestanda för elektrisk och elektronisk utrustning för hälso- och sjukvård, med 
undantag av datortomografer (CT-skanner), hemodialysutrustning, MR-apparater, autoklaver 
och desinfektionsutrustning 
Poäng tilldelas efter energiförbrukning per dag E (kWh)/dag), enligt tabellen nedan (ju lägre 
energiförbrukning per dag, desto fler poäng). 
Lägena definieras enligt bilaga 1. De föreslagna verifieringsmetoderna anges under tabellen.  
För kuvöser och frysar tilldelas poäng efter energiförbrukning per dag och volym, E (kWh/dag och 
m3). 
Upphandlaren ska ange utrustningens förväntade dagliga användningsmönster (”anpassat scenario”), 
och anbudsgivaren ska ange utrustningens energianvändning i olika lägen. Det förutbestämda 
användningsscenariot är en rekommendation till upphandlaren som bygger på scenarier för 
genomsnittlig användning vid europeiska sjukhus. Upphandlaren får dock anpassa scenariot efter sina 
särskilda behov. 

Utrustning Läge Anpassat 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Förutbestämt 
användnings- 
scenario 

Vägledning 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings-
beräkning 
(E): 

Aktiv  T1= 24 t T1 =24 P1 Andnings- 
apparater 
för 
medicinskt 
bruk 

Lägen definieras 
enligt bilaga 1. 

T=tid, antal 
timmar i det 
aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren i 
bilaga 11. 

(T1*P1) =  
E (kWh) 
per dag 

Aktiv T1 = 24 t T1 = 24 P1 (T1*P1)=  
E (kWh) 
per dag 

Monitorer 

Lägen definieras 
enligt bilaga 1. 

T=tid, antal 
timmar i det 
aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren i 
bilaga 13. 
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Utrustning Läge Anpassat 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Förutbestämt 
användnings- 
scenario 

Vägledning 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings-
beräkning 
(E):  

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

Standby 
(för 
utrustning 
som har 
detta läge) 

T2  T2 = 2 P2  

Från  T3  T3 = 20 P3  

EKG-
apparater 
(diagnostik) 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar i 
det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren i 
bilaga 7. 

 

Aktiv  T1 =antal timmar i 
läget per dag, 
med följande 
villkor för 
ljuskällan som 
angivits av 
upphandlaren: 
Lux= 
Ljusintensitet  
Ra= 
Färgåtergivningsin
dex  
T°= 
Färgtemperatur 
(Kelvin), , livscykel 
i timmar 

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

Från  T2  T2 = 19 P2  

Endoskop 
(kameraenhet, 
endoskop, 
lampa, 
luftpump) 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar i 
det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren i 
bilaga 8 och enligt 
villkor som anges 
av upphandlaren. 
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Utrustning Läge Anpassat 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Förutbestämt 
användnings- 
scenario 

Vägledning 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings-
beräkning 
(E): 

Aktiv  T1 = 
drifttimmar per 

dag  

 

T1 = 5 P1  = (mätt vid 
belastningen 500 
Ω för monopolär 
och 50 Ω för 
bipolär med 30 
sekunders 
varaktighet) 

Från  T2 = 
drifttimmar per 

dag 

T2 = 19 P2 

HF-utrustning 
för 
elektrokirurgi 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

 Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren 
i bilaga 6. 

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

Aktiv  T1 = 24 
Ange: 

Patientutrymme, 
t.ex. utrymme 
för patienter 

som väger upp 
till 6 kg och med  

60 cm längd. 

T1 = 24, kuvösen 
ska passa patienter 
på upp till 6 kg och 
60 cm längd 

E1= (T1*P1)  
per V 

Kuvöser 
(permanenta) 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar 
i det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren i 
bilaga 9. V= 
volym(m3) för 
kuvös som uppfyller 
de villkor (utrymme) 
som anges av 
upphandlaren 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) 
per dag 
och m3 för 
kuvösen 

Aktiv  T1 T1 = 14 P1 

Från  T2  T2 = 10 P2 

Infusions- 
pumpar och 
sprutpumpar 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar 
i det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren 
i bilaga 10. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) =  
E (kWh) 
per dag 
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Utrustning Läge Anpassat 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Förutbestämt 
användnings- 
scenario 

Vägledning 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings-
beräkning 
(E): 

Aktivt 
läge = 
Startklar  

T1 T1  = 5 P1 

Standby = 
standby 
för laser 

T2  T2 = 4 P2 

Från  T3  T3 = 15 P3 

Kirurgisk 
laser, 
kontinuerlig 
laser 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1 och det 
aktiva läget 
och standby-
läget 
definieras 
enligt 
standarden 
SS-EN 60 
601-2-22, 
2.1.117 – 
”viloläge-
/läget klar att 
använda”.  

T=tid, antal timmar 
i det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren 
i bilaga 12. 

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

Aktiv  T1 = 24 h. Ange: 
Tillgänglig 

kapacitet, längd, 
bredd och höjd 

på frysens 
innervolym = V, 

volym (m3)  
samt önskad 
temperatur. 

T1 = 24 P1 Frysar 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid 

V = volym  

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P = effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkor i 
bilaga 17. 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) 
per dag 
och m3 för 
frysen 
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Utrustning Läge Anpassat 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Förutbestämt 
användnings- 
scenario 

Vägledning 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings-
beräkning 
(E): 

Aktiv T1= antal 
timmar i läget 
per dag, med 
följande villkor 
angivna av 
upphandlaren: 
Lux= 
Ljusintensitet  
Ra= 
Färgåtergivnings
index  
T°= 
Färgtemperatur 
(Kelvin)  
Livscykel i 
timmar 

T1= 8  P1 = uppmätt 
för den 

lamptyp som 
uppfyller de 
villkor som 
anges av 

upphandlaren 

Från T2 T2 = 16 P2 

Medicinsk 
belysning – 
operations- 
lampor 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar 
i det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkor i 
bilaga 15. 

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

Aktiv T1 T1 = 9 P1 

Från  T2 T2 = 15 P2 

Patientupp-
värmnings-
system (filtar, 
dynor, 
madrasser) 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar 
i det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkor i 
bilaga 16. 

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

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

Från  T2 T2 = 15 P2  

Med 
fläktluftsenhet 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 
1. 

T=tid, antal timmar 
i det aktuella läget 
per dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P= effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkor i 
bilaga 16. 

PF = 
fläktluftsenhetens 
effekt 
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Utrustning Läge Anpassat 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Förutbestämt 
användnings- 
scenario 

Vägledning 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings-
beräkning 
(E): 

Skanning/
klar att 
skanna 

T1 T1= 6 P1  

Standby  T2  T2= 6 P2  

Från  T3  T3= 12 P3  

Lägen 
definieras 
enligt 
COCIR SRI 
v1 (2009) 

T=tid, antal 
timmar i det 
aktuella läget per 
dag 

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P = effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren 
i bilaga 14. 

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

Ultraljudsutrus
tning, exkl. 
terapeutisk 

För batteridriven ultraljudsutrustning: 
Energiförbrukning (kWh) för att ladda upp batteriet helt: Eladdning 
Energiförbrukning per dag för batteridrivna modeller: Eladdning*3 

 

 

Aktiv  T1 = 24 t T1 = 24 P1 Utrustning för 
gasbehandling 
och annan 
andnings- 
stödjande 
utrustning, 
intensivvårds- 
respirator 
(exkl. 
transport- 
respirator), 
narkos- 
respirator 
(exkl. 
respirator för 
hemmabruk) 

 

Lägen definieras 
enligt bilaga 1. 

T=tid, antal 
timmar i det 
aktuella 
läget per dag

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P = effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkor i 
bilaga 18. 

(T1*P1) = E 
(kWh) per 
dag 

Standby  T1 T1 = 15 P1 

Från  T2  T2= 9 P2 

Röntgenappara
tur inkl. 
mammografi, 
exkl. 
osteoporos 

Lägen definieras 
enligt bilaga 1. 

T=tid, antal 
timmar i det 
aktuella 
läget per dag

Rekommenderat 
användningsscenario. 

P = effekt (kW), 
effektmätningar 
enligt 
provningsvillkoren 
i bilaga 3. 

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

Verifiering: 
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Anbudsgivarna ska tillhandahålla en provningsrapport enligt standarden EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 
och 6.4) eller motsvarande. Provningsrapporten ska innehålla uppgifter om utrustningens 
energiprestanda. Uppgifterna ska vara uppmätta i de lägen och enligt de provningsvillkor som anges i 
bilagorna och med ovan angivna användningsscenarier för varje utrustning. Provningen ska utföras av 
laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR del 820, ISO 13485 eller 
motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 

8. Energiprestanda för datortomografer (CT-skanner) 
Poäng tilldelas efter energiförbrukning per dag E (kWh)/dag), se nedan (ju lägre energiförbrukning per 
dag, desto fler poäng). 
Lägen definieras enligt bilaga 2. 

Upphandlaren ska ange utrustningens förväntade dagliga användningsmönster (”anpassat scenario”), 
och anbudsgivaren ska ange utrustningens effektförbrukning i olika lägen. Det förutbestämda 
användningsscenariot är en rekommendation till upphandlaren. Upphandlaren får dock anpassa 
scenariot efter sina särskilda behov. 

Förutbestämt användningsscenario (ska användas som referens för att jämföra CT-skanner) 
Anbudsgivarna ska ange energiförbrukningen per dag, E (kWh)/dag), för ett av de tre scenarierna2 
enligt metoden och provningsvillkoren i COCIR SRI for Computed Tomography Equipment, se 
www.cocir.org, eller motsvarande. Upphandlaren anger för vilka scenarier energiförbrukningsvärden 
ska tillhandahållas. 

• Scenario med frånläge: Energiförbrukning enligt användningsscenariot 20 skanningar per dag 
med 12 h i frånläge under natten. 

• Tomgångscenario: Energiförbrukning enligt användningsscenariot 20 skanningar per dag med 
12 h i tomgångsläge under natten. 

• Lågenergiscenario: Energiförbrukning enligt användningsscenariot 20 skanningar per dag 
med 12 h i lågenergiläge under natten. 

Anpassat användningsscenario 

Anbudsgivarna ska lämna följande värden enligt metoden och provningsvillkoren i COCIR SRI for 
Computed Tomography Equipment, se www.cocir.org/site/index.php?id=46, eller motsvarande: 

PFrån: Effektförbrukning (kW) i frånläge 

PTomgång: Effektförbrukning (kW) i tomgångsläge 

PLåg: Effektförbrukning (kW) i lågenergiläge 

ESkanning: Energiförbrukning under bukskanning 

TSkanning: Varaktighet för bukskanning (från skanningsbegäran tills effekten är tillbaka i tomgångsläge) 

Energiförbrukningen per dag kan beräknas med följande formel (kursiverade värden ska bestämmas 
av inköparen, värden i fet stil ska uppges av leverantören) 

E=kWh/dag = PFrån x TFrån + PLåg x TLåg + NSkanning x ESkanning + PTomgång x (24h – TFrån - TLåg - NSkanning x 
TSkanning)  

där  

NSkanning är antalet skanningar per dag.  

Resultat med COCIR-metodik har visat att energianvändningen för skanningsläget kan approximeras 
genom att använda endast bukskanning, med hänsyn till den begränsade inverkan av den energi som 

http://www.cocir.org/
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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används i skanningsläge har under 24 timmar. 

TLåg, Från är tiden i timmar per dag för respektive läge. 

TSkanning är varaktigheten av varje skanning (anges av anbudsgivaren). 

Verifiering: 
För CT-skanner: Anbudsgivarna ska tillhandahålla en provningsrapport enligt COCIR SRI for Imaging 
Equipment, se www.cocir.org/site/index.php?id=46, eller motsvarande med uppgifter om 
energiprestanda. 

Provningen ska utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 
CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 

9. Energiprestanda för hemodialysutrustning: 
 
Poäng tilldelas efter energiförbrukning per dag och behandling, E (kWh)/behandling och med nedan 
angivna provningsvillkor. (Ju lägre energiförbrukning per behandling, desto fler poäng.) 
 

Behandlingscykeln ska vara den nedan angivna, i enlighet med IEC 60601-2-16 eller motsvarande: 

• Provning – varaktigheten i tid beror på maskinen  

• Fyllning/sköljning – 10 minuter  

• Förcirkulation – 15 minuter  

• Dialys – 4 timmar  

• Värme-/kemisk desinfektion – tiden varierar beroende på maskin Upphandlaren ska ange 
typen av desinfektion. 

Energianvändning per behandling ska uppmätas enligt provningsvillkoren i bilaga 5. 

Poäng tilldelas om dialysutrustningen är försedd med en automatisk funktion för att reducera 
dialysflödet under perioden mellan föraktiveringsfasen och dialysfasen. Anbudsgivaren ska ange det 
reducerade dialysflödet. Ju större reduktion av dialysflödet, desto fler poäng tilldelas. 

Poäng tilldelas om dialysutrustningen slår av sig själv om den inte används inom 10 minuter efter 
desinfektion.  

Verifiering: 
Anbudsgivarna ska tillhandahålla en provningsrapport enligt standarden EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 
och 6.4) eller motsvarande. Provningsrapporten ska innehålla uppgifter om utrustningens 
energiprestanda. Uppgifterna ska vara uppmätta i de lägen och enligt de provningsvillkor och 
användningsscenarier som anges ovan.  
Provningen ska utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 
CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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10. Energiprestanda för apparatur för MR-undersökning 
Poäng tilldelas efter energiförbrukning per dag E (kWh)/dag), se nedan (ju lägre energiförbrukning per 
dag, desto fler poäng). 
Lägen definieras enligt bilaga 2. 

Upphandlaren ska ange utrustningens förväntade dagliga användningsmönster (”anpassat scenario”), 
och anbudsgivaren ska ange utrustningens energianvändning i olika lägen. Det förutbestämda 
användningsscenariot är en rekommendation till upphandlaren. Upphandlaren får dock anpassa 
scenariot efter sina särskilda behov. 

Förutbestämt användningsscenario (ska användas som referens för att jämföra MR-apparater) 

Anbudsgivarna ska lämna uppgift om energiförbrukning per dag E (kWh)/dag), enligt metoden och 
provningsvillkoren i COCIR SRI for Magnetic Resonance Imaging Equipment eller motsvarande, se 
www.cocir.org/site/index.php?id=46. 

Anpassat användningsscenario 

Anbudsgivarna ska lämna följande värden enligt metodiken och provningsvillkoren i COCIR SRI for 
Magnetic Resonance Imaging Equipment, se www.cocir.org/site/index.php?id=46, eller motsvarande: 

PFrån: Effektförbrukning (kW) i frånläge 

PLåg: Effektförbrukning (kW) i lågenergiläge 

PKlar att skanna: Effektförbrukning (kW) i läget Klar att skanna 

ESkanning: Energiförbrukning under skanning av fem kroppsområden (huvud, ryggrad, buk, knä, angio)  

TSkanning: Varaktigheten för en skanning (inkl. sekvensskanningstid och en fast klar-för-skanningstid 
som definieras i COCIR-metoden) 

Energiförbrukningen per dag kan beräknas med följande formel (kursiverade värden ska bestämmas 
av inköparen, värden i fet stil ska uppges av leverantören) 

kWh/d = PFrån x TFrån + PLåg x TLåg + NSkanning x ESkanning + PKlar att skanna x (24 h - TFrån - TLåg - NSkanning x 
TSkanning)  

där  

NSkanning är antalet skanningar för varje kroppsområde: NSkanning x TSkanning = NHuvud x THuvud + NBuk x 
TBuk + NRyggrad x TRyggrad + NKnä x TKnä + NAngio x TAngio. 

TLåg, Från är tiden i timmar per dag för respektive läge. 

TSkanning är varaktigheten av varje skanning (anges av anbudsgivaren). 

Verifiering: 
Anbudsgivarna ska tillhandahålla en provningsrapport enligt COCIR SRI for Imaging Equipment, se 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, eller motsvarande med uppgifter om utrustningens 
energiprestanda. 

Provningen ska utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 
CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 

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. Energiprestanda för autoklaver  
 

Förutbestämt användningsscenario 

En autoklavs kapacitet och last påverkar dess energiprestanda beroende på hur den tillgängliga 
kapaciteten används. Ju mer gods som steriliseras i en och samma cykel, desto lägre blir 
energiförbrukningen per styck. Energiförbrukningen för autoklaver kan beräknas baserat på den 
användbara kammarvolymen i liter eller enligt den maximala lastkapaciteten i kg. Anbudsgivaren ska 
ange siffervärden för båda kriterierna för att ge den upphandlande myndigheten en uppfattning om 
den genomsnittliga energiförbrukningen. 

Poäng tilldelas efter energiförbrukning per cykel, dvs.:  
 

• hur låg den rapporterade energiförbrukningen per liter är, EV (Wh/l) enligt provningsvillkoren i 
bilaga 4. 

• hur låg den rapporterade energiförbrukningen per last är, EW (Wh/kg) enligt 
provningsvillkoren i bilaga 4. 

Ju lägre energiförbrukning per cykel, desto fler poäng tilldelas.  

Anbudsgivaren ska ange följande: 

• energiförbrukning: 

EV för tom kammare  

EW för maximal last enligt bilaga 4 

• den användbara kammarvolymen (i liter) 

• den tillämpade produktstandarden (EN 13060 eller EN 285) 

Lägen definieras enligt bilaga 1.  

Mätningarna ska utföras enligt provningsvillkoren i bilaga 4. 

Verifiering: 

Anbudsgivarna ska lämna uppgift om utrustningens energiprestanda, EV och EW, baserat på 
provningsprotokoll i enlighet med standarden EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 och 6.4) eller 
motsvarande. Uppgifterna ska vara uppmätta i de lägen och enligt de provningsvillkor som anges i 
bilaga 4. Provningen kan utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, 
U.S. 21 CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 

 
Anpassat användningsscenario 
 
Poäng tilldelas efter energiförbrukning per dag E (kWh)/dag), se tabellen nedan (ju lägre 
energiförbrukning per dag, desto fler poäng). Fyll i tabellen nedan.  
Lägen definieras enligt bilaga 1. Verifieringen beskrivs nedanför tabellen. 



 
 

 
17 

 

 

Utrustning Läge Anpassat 
användnings- 
scenario 

Anges av 
upphandlaren 

Energi under 
användnings- 
fasen 

Anges av 
anbudsgivaren 

Energi- 
användnings- 
beräkning (E):  

Aktiv  N= Antal 
angivna cykler 

per dag (Ange: L= 
last per cykel 

(kg),M= materialtyp 
(metall eller textil), 

T=Typ av cykel 
(sterilisering Tº), 
används torkfas 

(ja/nej)) 

E1 = 
Energianvändni
ng (kWh) per 
cykel baserat på 
den cykel som 
upphandlaren 
anger 

Startklar T2  P2  

Stand-by T3  P3  

Autoklaver 

Lägen 
definieras 
enligt bilaga 1. 

T=tid, antal timmar i 
det aktuella läget 
per dag 

P= effekt (kW), 
effekt- och 
energianvändnings
mätningar enligt 
provningsvillkoren i 
bilaga 4. 

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

Mätningarna ska utföras enligt provningsvillkoren i bilaga 4. 

Verifiering: 

Anbudsgivarna ska tillhandahålla en provningsrapport enligt standarden EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3 
och 6.4) eller motsvarande. Provningsrapporten ska innehålla uppgifter om energiprestanda, EV och 
EW. Uppgifterna ska vara uppmätta i de lägen och enligt de provningsvillkor som anges i bilaga 4 och 
de användningsscenarier som anges av upphandlaren. Provningen ska utföras av laboratorier i 
enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande 
enligt de provningsvillkor som anges ovan. 
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12. Energiprestanda för spol- och desinfektionsmaskin, disk- och desinfektionsmaskin 
Poäng tilldelas efter energiförbrukning per cykel, E (kWh)/cykel, se nedan (ju lägre energiförbrukning 
per cykel, desto fler poäng). 
 
Upphandlaren anger vilken typ av desinfektionsutrustning som ska upphandlas: 

• Desinfektionsutrustning för flexibla endoskop 
• Desinfektionsutrustning för alla andra instrument (allmänna kirurgiska instrument, MIS, 

narkos, ortopedi m.m.) 
• Desinfektionsutrustning för skrymmande artiklar som sterila behållare, vagnar, operationsskor 

m.m. 
• Desinfektionsutrustning för bäcken, urinflaskor 

 
och ska ange följande: 

• Specifik krävd last (lastmängd)  
• Används torkfas (ja/nej) 
• Varmvatten (ja/nej) 
• Behandlat vatten i slutspolning (ja/nej) 
• Uppvärmningsmetoder (ånga eller el)  
• Spänning  

 
Tillverkarna ska utföra mätningar enligt följande: 
A0-värde: 

• Desinfektionsutrustning för kirurgiska instrument och analysinstrument: A0 3000 
• Desinfektionsutrustning för instrument och skrymmande gods: A0 600 
• Desinfektionsutrustning för bäcken och urinflaskor: A0 60 

 
• Kallvatten, maxtemperatur 20 °C 
• Varmvatten, maxtemperatur 60 °C 
• Behandlat vatten, maxtemperatur 20 °C 
• Ånga, max 500 kPa  

 
Fler provningsvillkor för mätningar av energiprestanda återfinns i bilaga 3. 
 
Tillverkaren anger vilka prestandakrav som gäller för rengöring, desinficering och torkning i enlighet 
med EN ISO 15883. 
 
Anbudsgivaren anger energiprestanda per cykel baserat på ovanstående parametrar. 
 
 

Verifiering: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en provningsrapport med uppgifter om utrustningens 
vattenförbrukning och energiprestanda, som också visar att ovannämnda standarder och 
provningsvillkor eller motsvarande är uppfyllda.  

Provningen ska utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 
CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 
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13. Automatiskt lågenergiläge för autoklaver, desinfektionsmaskiner, datortomografer (CT-
skanner), EKG-apparater (diagnostik), MR-apparater och ultraljudsutrustning 
Poäng tilldelas om utrustningen kan ställas in att automatiskt gå över i standby-läge eller frånläge efter 
en viss tids inaktivitet eller efter ett förutbestämt schema, beroende på mönstret nedan. För CT-
skannrar och MR-apparater tilldelas poäng om skannern är försedd med ett lågenergiläge som kan 
aktiveras av operatören: 

Utrustning Avstängt läge Till-läge 

Autoklaver och 
desinfektionsmaskiner 

Startklart läge Standby-läge 

CT Tomgång Lågenergiläge 

EKG, diagnostik Aktiv eller standby-läge Frånläge 

MR-apparater Klar att skanna-läge Lågenergiläge 

Ultraljud Klar att skanna-läge 
(ultraljudsenheten är på och redo att 
generera bilden). Alla moduler utom 
de som behövs för skanningen är 
påslagna (omvandlaren är inte 
aktiverad). 

Standby-läge 

 

Poäng tilldelas även om utrustningen har en kort och automatiserad uppstart till fullt funktionsläge efter 
att dess automatiska funktion enligt ovan har aktiverats. Ange tiden i sekunder och den aktiva insats 
som krävs av personalen. Ju kortare tid och ju mindre insats som krävs, desto fler poäng tilldelas.  

Lägena definieras i bilaga 2 för CT-skannrar och MR-apparater samt i bilaga 1 för övrig ovannämnd 
utrustning. 

Verifiering: 
Anbudsgivarna ska tillhandahålla dokumentation, exempelvis en kopia av bruksanvisningen, i vilken 
följande beskrivs:  

• Det erforderliga automatiska lågenergiläget eller frånläget enligt ovanstående mönster. Hur 
det kan aktiveras av operatören och de tillgängliga inställningsalternativen, inklusive 
automatiskt beteende och funktioner eller en beskrivning av bästa sätt att använda 
lågenergilägena för att spara energi, och  

• uppstarttiden med den aktiva insats som krävs av personalen. 

Anbudsgivaren ska även intyga att denna dokumentation kommer att finnas tillgänglig på 
anbudsgivarens eller tillverkarens webbplats, på cd eller i pappersformat.  
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14. Utrustning med förbrukningsmätare 
Poäng tilldelas om utrustningen har eller kan förses med en förbrukningsmätare, så att en logg över 
den aktuella förbrukningen (av el, vatten (i förekommande fall) och gas (relevant för narkos- och 
intensivvårdsutrustning) kan observeras och registreras. Användaren ska också kunna få statistik över 
historisk förbrukning i rapportform. Anbudsgivaren ska ange villkoren för förbrukningsmätning samt om 
ytterligare kostnader tillkommer3. Anbudsgivaren ska också ange begränsningar av vad och hur 
personalen kan mäta förbrukning med hjälp av mätaren.  
Poäng tilldelas om de erhållna uppgifterna kan skickas automatiskt till en central datainsamlingspunkt. 

Verifiering: 
Anbudsgivarna ska tillhandahålla dokumentation, t.ex. en kopia av bruksanvisningen, som beskriver 
mätaren och dess funktion, villkor och begränsningar. 
 

3.3 Vatteneffektivitetskrav för olika typer av utrustning 

15. Vattenförbrukning för hemodialysutrustning 
Poäng tilldelas efter vattenförbrukning per behandling (ju lägre vattenförbrukning, desto fler poäng 
tilldelas). 

Behandlingscykeln ska vara den nedan angivna, i enlighet med IEC 60601-2-16 eller motsvarande: 

• Provning – varaktigheten i tid beror på maskinen  

• Fyllning/sköljning – 10 minuter  

• Förcirkulation – 15 minuter  

• Dialys – 4 timmar  

• Värme-/kemisk desinfektion – tiden varierar beroende på maskin  Upphandlaren ska ange 
typen av desinfektion. 

Poäng tilldelas för utrustning med funktion för låg vattenförbrukning (minst 50 % reduktion av 
vattenförbrukningen för förcirkulationsfasen). 

Poäng tilldelas för utrustning med ett standby-läge utan vattenförbrukning (100 % reduktion i 
sparläge).  

Upphandlande myndigheter måste i meddelandet om upphandling och förfrågningsunderlaget ange 
hur många poäng som tilldelas för varje tilldelningskriterium. 

Verifiering: 
Anbudsgivarna ska tillhandahålla en provningsrapport med uppgifter om utrustningens 
vattenförbrukning enligt provningsvillkoren i IEC 60601-2-16 eller motsvarande samt relevanta sidor i 
eller en länk till en bruksanvisning som täcker funktioner för låg eller ingen vattenförbrukning, samt 
visa att ovannämnda standarder och provningsvillkor eller motsvarande är uppfyllda. Provningen ska 
utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 CFR del 820, ISO 
13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 
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16. Vattenförbrukning för spol- och diskdesinfektionsmaskiner 
Poäng tilldelas efter vattenförbrukning per cykel enligt de provningsvillkor som anges nedan (ju lägre 
vattenförbrukning per cykel, desto fler poäng). 

 
Upphandlaren anger vilken typ av desinfektionsutrustning som ska upphandlas: 

• Desinfektionsutrustning för flexibla endoskop 
• Desinfektionsutrustning för alla andra instrument (allmänna kirurgiska instrument, MIS, 

narkos, ortopedi m.m.) 
• Desinfektionsutrustning för skrymmande artiklar som sterila behållare, vagnar, operationsskor 

m.m. 
• Desinfektionsutrustning för bäcken, urinflaskor 

 
och ska ange följande: 

• Specifik krävd last (lastmängd)  
• Används torkfas (ja/nej) 
• Varmvatten (ja/nej) 
• Behandlat vatten i slutspolning (ja/nej) 
• Uppvärmningsmetoder (ånga eller el)  
• Spänning  

 
Tillverkarna ska utföra mätningar enligt följande: 
A0-värde: 

• Desinfektionsutrustning för kirurgiska instrument och analysinstrument: A0 3000 
• Desinfektionsutrustning för instrument och skrymmande gods: A0 600 
• Desinfektionsutrustning för bäcken och urinflaskor: A0 60 

 
• Kallvatten, maxtemperatur 20 °C 
• Varmvatten, maxtemperatur 60 °C 
• Behandlat vatten, maxtemperatur 20 °C 
• Ånga, max 500 kPa  

 
 
 
Tillverkaren anger vilka prestandakrav som gäller för rengöring, desinficering och torkning i enlighet 
med EN ISO 15883. 
 
Anbudsgivaren anger vattenförbrukning per cykel baserat på ovanstående parametrar. 
 
 

Verifiering: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en provningsrapport med uppgifter om utrustningens 
vattenförbrukning och energiprestanda, som också visar att ovannämnda standarder och 
provningsvillkor eller motsvarande är uppfyllda.  

Provningen ska utföras av laboratorier i enlighet med de allmänna kraven i EN ISO 17025, U.S. 21 
CFR del 820, ISO 13485 eller motsvarande enligt de provningsvillkor som anges ovan. 
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Avancerade kriterier (som föreslås för användning i tillägg till baskriterierna) 

TILLDELNINGSKRITERIER  

17. Kylmedel i frysar 
Poäng tilldelas om utrustningen innehåller kylmedel med GWP100 (faktor för global 
uppvärmningspotential) < 10. 

Verifiering: 
Dokumentation som anger de kylmedel som används i frysar och deras GWP100, förutsatt att 
ovanstående kriterium är uppfyllt. 

18. Gasförbrukning för narkosutrustning – utrustning med lågt flöde 
Poäng tilldelas för narkosutrustning för lång- och medellång behandling, som är utrustad med 
mottryckskompenserad lågflödesfunktion4 på högst 2 liter. 

Poäng tilldelas för narkosutrustning med funktioner som automatiskt styrs till lågt flöde (automatisk 
lågflödesfunktion) eller har it-verktyg som hjälper klinikern (ett väglett användargränssnitt) att uppnå 
lågt flöde. 

Verifiering: 

En kopia av de relevanta sidorna i bruksanvisningen, som beskriver den erforderliga 
lågflödesjusteringen och funktionerna för automatiskt lågflöde eller it-verktyg, ska lämnas till 
myndigheten. Denna bruksanvisning ska finnas tillgänglig på tillverkarens webbplats, på cd eller i 
pappersformat.  

 

 

3. Förklarande anmärkningar 

 

Tilldelningskriterier 

Upphandlande myndigheter måste i meddelandet om upphandling och förfrågningsunderlaget ange 
hur många poäng som tilldelas för varje tilldelningskriterium. Miljötilldelningskriterier ska sammanlagt 
stå för minst 15 % av samtliga möjliga poäng. 

4. Kostnadsaspekter 

Beräkning av livscykelkostnad 

Energi- och vattenförbrukningen kan även användas i beräkningar av livscykelkostnaden. I så fall kan 
den offentliga myndigheten beräkna den förväntande vatten- och energikostnaden under 
utrustningens livstid och ta med den kostnaden i anbudsgivarens pris. Kostnaden för drift, underhåll 
och bortskaffande brukar vara många gånger högre än alla andra initiala kostnader (stödkostnader är 
ofta 2–20 gånger högre än de initiala upphandlingskostnaderna). Om livscykelkostnaden används på 
detta sätt måste man undvika dubbelräkning, dvs. poäng för lägre energi- och vattenförbrukning får 
inte tilldelas två gånger, utan endast en gång i livscykelkostnadsberäkningen eller som ett 
tilldelningskriterium tillsammans med priset (exklusive energi- och vattenkostnader).   
. 
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Fördelar 

Nedan ges några exempel på miljöfördelar och ekonomiska fördelar med miljömässigt hållbar elektrisk 
och elektronisk utrustning för hälso- och sjukvård som kan uppnås av välpresterande aktörer på 
marknaden. Exemplen är snarare avsedda att ge en översikt över möjliga fördelar (dvs. att fördelar 
överhuvud taget är möjliga) än att vara detaljerade beskrivningar med hänsyn tagen till exakt vilket 
undersöknings- eller driftläge som används, vilken jämförelse som görs eller exakt vilken modell som 
beskrivs. Fördelarna har tagits fram genom jämförelser med en tidigare modell, en standardmodell 
eller liknande modeller på marknaden. Informationskällorna är produktdeklarationer som samlats in 
från leverantörers webbplatser samt enkätresultat från begäran om information i marknadsanalysen. 

Exempel på 
elektrisk och 
elektronisk 

utrustning inom 
hälso- och 
sjukvården 

Miljönytta 
 

Ekonomisk nytta 

CT 

• Energibesparingar på 50 % under 
thoraxundersökningar 

• Energibesparingar på 80 % under 
hjärtundersökningar 

• (Energibesparingar på 50 % i 
energiförbrukning per dag) 

• 33 000 kWh per maskin och år, 15 ton 
koldioxidutsläpp, vilket motsvarar de årliga 
koldioxidutsläppen från fyra bilar 

• Årliga besparingar på upp till 
3 700 euro per CT-system 

 

Dialys 
• 50 % lägre energiförbrukning 
• 30 % vattenreduktion (från den normala 

förbrukningen på 500 l per behandling) 

• 50 % lägre driftkostnader 

EKG • 10 % lägre energiförbrukning  

Mammografi • 50 % reduktion av energiförbrukningen  

Medicinsk belysning – 
operationslampor 

• 50 % (övergång från halogen till LED)  
• Besparingar på 0,03 TWh per 

år i USA (som exempel) 

Monitorer • 50 % lägre energiförbrukning  

MR-apparater 

• 50 % lägre energianvändning (utan 
åtgärder kan driften av en MR-apparat 
producera ca 90 ton CO2 per år) 
 

• Reducerar den årliga elanvändningen med 
cirka 60 000 kWh, vilket motsvarar 
årsförbrukningen av el i fem hushåll, 27 ton 
CO2, vilket motsvarar årsutsläppen från sju 
bilar 

• Årliga besparingar på upp till 
6 700 euro per MR-system  
 

Ultraljudsutrustning • Energibesparingar på 90 % 
• 1 300 kWh mindre el per år 

per US 

Autoklaver • 20 % högre energieffektivitet  

Röntgen • 80 % högre energieffektivitet  
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5. Bilagor 

Bilaga 1 

Lägena definieras på följande sätt i enlighet med EN 50564:2011 och förordning (EG) nr 1275/2008: 

aktivt läge/aktiva lägen: läge då produkten är ansluten till elnätet och minst en av de huvudsakliga 
funktioner som tillhandahåller den för produkten avsedda tjänsten har aktiverats. 

startklart läge/startklara lägen: läge då produkten är ansluten till elnätet och ger (omedelbar) 
aktivering av alla tillgängliga funktioner. 

standby-läge(n): läge då produkten är ansluten till elnätet, är beroende av energitillförsel från elnätet 
för att fungera som avsett och enbart tillhandahåller följande funktioner, som kan pågå under 
obegränsad tid: reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation av, och/eller 
information eller statusvisning. 

frånläge: ett läge då produkten är ansluten till elnätet och inte tillhandahåller någon funktion; följande 
ska också betraktas som frånläge:  

a) lägen som enbart tillhandahåller en indikation på frånläge, 

b) lägen som enbart tillhandahåller funktioner avsedda att säkra elektromagnetisk kompatibilitet enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG (1). 

reaktiveringsfunktion: funktion som möjliggör aktiveringen av andra lägen, inbegripet aktivt läge, 
med hjälp av fjärrväxling, inbegripet fjärrkontroll, interna sensorer eller timer, i syfte att koppla på 
ytterligare funktioner, inbegripet huvudfunktionen. 
 
information eller statusvisning: kontinuerlig funktion som ger information eller anger produktens 
status på en bildskärm, inbegripet klockor. 
 

Bilaga 2 

CT 

Lägena definieras i enlighet med COCIR SRI-dokumentet: ”CT measurement on energy consumption 
methodology”. 

Frånläge: Systemet är avstängt och strömtillförseln från elnätet är frånkopplad enligt 
bruksanvisningen. Systemet förbrukar ingen energi. 

Lågenergiläge: Systemet körs i det läge med minimienergiförbrukning som användaren kan välja enligt 
bruksanvisningen.   

Tomgångsläge: Ett läge då systemet är helt igång men då ingen skanning har begärts. Detta läge 
inbegriper INTE röntgenrörsrotor eller rörliga delar.  

Skanningsläge: Ett systemläge mellan enskilda skanningar och under skanningar (t.ex. under 
patientbehandling, undersökningsplanering, injektion av kontrastmedel och aktiv skanning med 
röntgengenerering).  Detta läge inbegriper rotation av röntgenrörsrotor, rörliga delar och generering av 
bild och eventuellt tomgångsläge mellan skanningar.  

MR-apparater 
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Lägena definieras i enlighet med COCIR SRI-dokumentet: ”MRI measurement on energy consumption 
methodology”. 

Frånläge: Systemet körs i det läge för minimienergiförbrukning som en genomsnittsanvändare har 
tillgång till genom att välja ”off” eller ”shutdown” från operatörskonsolen.   

Klar att skanna-läge: Detta är systemets läge mellan enskilda skanningar (t.ex. under 
patientbehandling, dataarkivering, undersökningsplanering eller injektion av kontrastmedel).   

Skanningsläge: MR-utrustningen skannar aktivt patienten för att generera bilder genom att sända och 
ta emot RF-energi och växla magnetfältsgradienterna. Datorsystemet tolkar data och genererar bilden. 

Lågenergiläge: I detta operatörsvalda läge förbrukar systemet mindre energi än i klar att skanna-läget 
och mer energi än i frånläge (dvs. standby-läge, service-/utvärderingsläge). 

Bilaga 3 

Röntgen, disk- och desinfektionsmaskin, spol- och desinfektionsmaskin 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande.  Enligt  standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen. 

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Bilaga 4 

Autoklaver 

Provvillkor för förutbestämt användningsscenario 

Den typ av cykel som används ska överensstämma med EN 285 eller EN 13060 eller motsvarande, 
enligt den volym som upphandlaren anger. 

EV-definition för EN 13060- eller EN 285-kompatibel autoklav 

EV=E/V (kWh/liter) 

E=Energiförbrukning i kWh per cykel körd med tom kammare 

V=Autoklavens största användbara volym i liter.  

EW-definition för EN 13060- eller EN 285-kompatibel autoklav 

EW=EM/M (kWh/kg) 

EM=Energiförbrukning i kWh per cykel med provlast M (kg) 

M=Provmetallast (kg) som uppgetts av leverantören 

För EN 13060-kompatibel autoklav är provlasten den största metallasten (kg) som leverantören 
uppgivit. 
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För EN 285-kompatibel autoklav är provlasten 15 kg metallast x STE (där STE är den största 
användbara volymen enligt tillverkarens uppgift) 

Anm.: Den metall som används i provlasten ska vara rostfritt stål enligt EN 10088-1. 

Anm.: Energiprestandadata är giltiga för 134 oC-cykel med övertäckt gods (”wrapped goods cycle”).  

Autoklaven ska vara föruppvärmd och redo att användas.  

Provet ska utföras med aktiv torkning. 

Provningen ska utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s, 
enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum. Omgivningstemperaturen ska hållas konstant 
vid (23 ± 2) °C under hela provningen.  

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Provvillkor för anpassat användningsscenario 

Autoklaven ska vara föruppvärmd och redo att användas.  

Energiprestanda ska mätas enligt de villkor som angetts av upphandlaren, exempelvis om aktiv 
torkning ingår, last per cykel, materialtyp, typ av cykel.  

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga villkor 

Under provningarna ska temperaturen på inkommande vatten vara 15 grader i enlighet med EN 
285:2006 eller motsvarande. Steriliserings-/desinfektionsresultatet ska överensstämma med gällande 
standarder. 

Bilaga 5 

Dialysutrustning 

Provningsvillkor 

Enligt  standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, ska provningarna utföras i en lokal där 
lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s.  

Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 2) °C under hela provningen. 

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Under provningarna ska temperaturen på inkommande vatten vara 15 grader. 
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Andra provningsvillkor under dialysfasen: 

Driftvillkoren under mätningen av hemodialysutrustningens energiprestanda under dialysfasen ska 
överensstämma med standarden IEC 60601-2-16 eller motsvarande: 

Dialysvätskeflöde: 500 ml/min 

Blodflöde: 300 ml/min 

Ultrafiltreringsflöde: 0,5 l/h 

Dialysvätskans temperatur: 37 °C 

Bilaga 6 

Utrustning för elektrokirurgi (HF, RF) 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen. 
Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga provningsvillkor för aktivt läge 

Provningen ska utföras i enlighet med standarden EN 60601-2-2 eller motsvarande: 

 Maxtemperaturen under normal tillförselcykel: HF-elektrokirurginstrumentet ska vara inställt på att ge 
en uteffekt på 50 W till en resistiv belastning med användning av elektrodkabeln, vara i drift under 1 h 
med en driftcykel som anges av tillverkaren men med driftstider på minst 10 s, alternerande med en 
vilotid på högst 30 s. 

Maxlasten ska vara 500 Ω för monopolär och 50 Ω för bipolär med en varaktighet på 30 sekunder. 

Nedanstående steg ska följas i enlighet med standarden EN 50564:2011 (5.2 ”Preparation of product”) 
eller motsvarande: 

 – Bestäm om produkten innehåller ett batteri och om produkten innehåller kretsar för laddning av ett 
återuppladdningsbart batteri. Kontroll ska göras av om det finns någon lagbestämmelse som anger de 
villkor som ska tillämpas. I annat fall tillämpas följande villkor: För produkter som innehåller en 
återuppladdningskrets ska effektförbrukningen i frånläge och standby-läge mätas efter det att 
försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att batteriet inte laddas under provningen, t.ex. genom 
att om möjligt ta ut batteriet eller se till att batteriet är fulladdat om det inte är löstagbart. 

– Ett underhållsläge ska mätas med batterierna installerade och fulladdade innan provningarna 
genomförs. 

Bilaga 7 

EKG-utrustning 

Provningsvillkor 
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Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.   

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga provningsvillkor för aktivt läge 

Provningen ska utföras under en mätcykel på 15 minuter och följande värden ska erhållas och 
registreras under provningen. 

Sinusrytm: 60 BPM  

EKG-amplitud: 1 mV 

Bilaga 8 

Endoskop 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande.  Enligt  standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.   

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Provningsobjekt/produkt: Endoskoputrustningen ska bestå av en ljuskälla (vid maxeffekt), 
kameraenhet, endoskop och en luftpump under provningen. Ljuskällan måste ha nått 
arbetstemperatur innan provningen startas.  

Bilaga 9 

Kuvöser (permanenta) 

Provningsvillkor 

Enligt standarden EN 60601-2-19; 201.5.3 för kuvöser, eller motsvarande, ska omgivningstemperatur, 
luftfuktighet och atmosfärstryck vara följande: 

Om inte annat anges i ovannämnda standard ska alla provningar utföras vid en lufttemperatur inom 
intervallet 21 °C – 26 °C. 

Provningen ska utföras i en omgivningstemperatur av 21 °C – 26 °C med en drifttid på en timme, och 
kontrolltemperaturen (den temperatur som valts vid temperaturkontrollen) ska vara 36 °C. Se vidare 
informationen i punkt 201.12.1.101 ”Stability of incubator temperature”. Temperaturen ska ha 
stabiliserats innan provningen börjar. 

Nedanstående steg ska följas i enlighet med standarden EN 50564:2011 (5.2 ”Preparation of product”) 
eller motsvarande: 
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 – Bestäm om produkten innehåller ett batteri och om produkten innehåller kretsar för laddning av ett 
återuppladdningsbart batteri. Kontroll ska göras av om det finns någon lagbestämmelse som anger de 
villkor som ska tillämpas. I annat fall tillämpas följande villkor: För produkter som innehåller en 
återuppladdningskrets ska effektförbrukningen mätas på följande sätt: 

– Frånläge och standby-läge ska mätas efter det att försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa 
att batteriet inte laddas under provningen, t.ex. genom att om möjligt ta ut batteriet eller se till att 
batteriet är fulladdat om det inte är löstagbart. 

– Ett underhållsläge ska mätas med batterierna installerade och fulladdade innan provningarna 
genomförs. 

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Bilaga 10 

Infusionspumpar 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga villkor 

Provningen ska erhålla och registrera mellanliggande frekvens under en tid av 120 minuter vid 
mottryck på ± 13,33 kPa (± 100 Hg) i enlighet med standarden EN 60601-2-24 eller motsvarande. 

Bilaga 11 

Andningsapparater för medicinskt bruk 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande Enligt  standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga provningsvillkor 

Provningen ska utföras i enlighet med EN ISO 8185, eller motsvarande, med ett minsta vattenhalt i 
andningsgas som inandas på ca 33 mg/dm³ och andningsgasen ska ha en maxtemperatur på ca 42 °C. 

Provningen ska utföras utan värmespiral. 



 
 

 
30 

Flödet ska vara 10 liter/minut, och respiratorn som är ansluten till andningsapparaten ska justeras till 
en tidalvolym på 500 ml och en andningsfrekvens på 20/min och luft, dvs. ett volymkontrollerat läge 
med 30 % syre, i enlighet med standarden EN ISO 80601-2-12, 201.12.1.101, eller motsvarande. 

Bilaga 12 

Laserinstrument 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen. Lasern ska vara i 
standby-läge i enlighet med definitionen i standarden EN 60 601-2-22, eller motsvarande, under 
mätningen av energiförbrukningen i standby-läge. 

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga villkor 

Lasern ska vara i startklart läge i enlighet med definitionen i standarden EN 60 601-2-22, eller 
motsvarande, under 15 minuter under mätningen av energiförbrukningen i aktivt läge. 

Lägesdefinitioner från EN 60601-2-22: 

Villkor för standby-läge: Elsladden är ansluten och huvudströmbrytaren är påslagen. Lasern kan inte 
avge arbetsstrålen även om laserns manöverkopplare är påslagen. Startklar-villkor: Laserutrustningen 
kan avge lasereffekt om manöverkopplaren slås på. 

Bilaga 13 

Monitorer 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande.  Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  

Nedanstående steg ska följas i enlighet med standarden EN 50564:2011 (5.2 ”Preparation of product”) 
eller motsvarande: 

– Bestäm om produkten innehåller ett batteri och om produkten innehåller kretsar för laddning av ett 
återuppladdningsbart batteri. Kontroll ska göras av om det finns någon lagbestämmelse som anger de 
villkor som ska tillämpas. I annat fall tillämpas följande villkor: För produkter som innehåller en 
återuppladdningskrets ska effektförbrukningen mätas på följande sätt: 

– Frånläge och standby-läge ska mätas efter det att försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa 
att batteriet inte laddas under provningen, t.ex. genom att om möjligt ta ut batteriet eller se till att 
batteriet är fulladdat om det inte är löstagbart. 

– Ett underhållsläge ska mätas med batterierna installerade och fulladdade innan provningarna 
genomförs. 
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Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga provningsvillkor 
 
Under mätningen av energiprestanda i aktivt läge ska insignaler i intervallet ± 5 mV, med en variation 
på 125 mV/s, reproduceras i uteffekten, i enlighet med IEC 60601-2-27, 201.12.1.101.1 eller 
motsvarande. 
Monitorn måste ha nått drifttemperatur innan provningen börjar. 

Bilaga 14 

Ultraljudsutrustning 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande.  Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga provningsvillkor 

Ultraljudsystemet ska vara utrustad med en standardsond på 5 MHz eller motsvarande.  

Använd en provningsattrapp av standardtyp som RMI403GS eller liknande. 

Skanna attrappen med 2D-skanningsläge och använd en sändfrekvens så nära 5 MHz som möjligt. 
Ställ in en lämplig bild på 10 cm djup. 

Mät energiförbrukningen under 30 minuters kontinuerlig skanning med ovannämnda parametrar.  

Bilaga 15 

Medicinsk belysning – operationslampor 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  

Övriga villkor 

Följande övriga villkor gäller enligt standarden EN 60601-2-41, 201.5.4: 

För att mäta stabiliserade prestanda ska utvärden mätas efter en period med förberedande åldrande, 
beroende på tekniken för ljuskällan, vid märkspänning under normala villkor. 

Perioden med förberedande åldrande är följande: 

3 t för halogenlampa och LED 
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50 t för urladdningslampan 

För andra ljuskällor en period med förberedande åldrande efter vilken prestandavariationen inte 
överstiger 1 % per 100 t. 

Ljuskällan måste ha nått arbetstemperatur innan provningen startas. 

Bilaga 16 

Patientvärmesystem 

Provningsvillkor 

Metodiken för effektmätning ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i standarden EN 
50564:2011 eller motsvarande .Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, ska 
provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen.  
Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Övriga provningsvillkor: 

Provningsobjekt/produkt: Filt utan fläktluftsenhet 

Villkor för provningslokalen: Omgivningstemperatur på 23 °C +/-2 °C i en lokal med en lufthastighet på 
mindre än 0,1 m/s, i enlighet med EN 80601-2-35 bilaga CC eller motsvarande. 

Mätning av energiprestanda för aktivt läge: 

Låt uppvärmningsenheten vara igång, såsom anges i EN 80601-2-35, 201.11.1.2.1.101.1 eller 
motsvarande, tills kontaktytan uppnått en stabil temperatur på 36 °C. Förutom i avsnitt 
201.11.1.2.1.101.1, beskrivs mätproceduren ytterligare i avsnitt 201.12.4: 

Fyra temperatursensorer, anslutna till ledande kopparplattor på 65 mm*65 mm*0,5 mm, placeras på 
kontaktytan i mittpunkterna av fyra rektanglar som beräknas genom att halvera kontaktens längd och 
bredd. Temperaturkontrollen ställs in så att kontaktytans temperatur når 36 °C. Temperaturavläsningar 
görs var 10 minut under 60 minuter. Från dessa värden beräknas de enskilda medeltemperaturerna 
T1–T4 och jämförs med medelvärdena för kontaktytans temperatur. 

Enligt bilaga CC används i denna procedur temperaturhöjningen efter 1 t i en vattenfylld plastpåse 
under angivna villkor som indikator på värmeanordningens värmeöverföring till patienten. 
Värmeöverföringen ska hållas vid 115 W/m2, vilket motsvarar att temperaturen på 2 l vatten i en 
plastpåse ökar med 1 °C på en 1 t, när en 200 cm2 stor yta av påsen är i kontakt med 
värmeanordningens yta. 

Mätning av energiprestanda för aktivt läge för fläktluftsenhet: 

Under effektmätningen för en fläktluftsenhet i aktivt läge, ska fläktluftsenheten anslutas till en 
båltäckande filt som har uppnått en stabiliserad temperatur på 38 °C och provningen ska pågå i 1 timme. 
 

Bilaga 17 

Frysar 

Provningsvillkor 
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Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen. 

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Temperaturen ska ha stabiliserats innan provningen börjar. 

Frysen ska vara tom utan inredning under provningen, och uppfylla de angivna kraven på användbar 
kapacitet, innervolym och begärd temperatur under en period av 24 timmar. Frysdörren får inte 
öppnas under mätningen. 

Bilaga 18 

Respiratorer 

Provningsvillkor 

Metodiken för mätning av energiprestanda ska överensstämma med provtagningsmetod 5.3.2. i 
standarden EN 50564:2011 eller motsvarande. Enligt standarden EN 50564:2011, 4.2 Provningsrum, 
ska provningarna utföras i en lokal där lufthastigheten intill produkten under provningen är ≤ 0,5 m/s. 
Omgivningstemperaturen ska hållas konstant vid (23 ± 5) °C under hela provningen. 

Effektmätinstrumentet ska kalibreras med spårbart dokument, dvs. ett dokument som beskriver 
kalibreringsmetoden och visar att mätinstrumentet kalibrerats enligt gällande standarder och att 
kalibreringen kan spåras. 

Utrustningen ska vara föruppvärmd, klar att användas, och inställd i enlighet med standarden EN ISO 
80601-2-12 eller motsvarande, 201.12.1.101 ”Volymkontrollerad andningstyp”. 

Mätningen ska pågå i 15 minuter och medeleffekten ska registreras. 

Bilaga 19  

CAS: Chemical Abstracts Service 

COCIR: European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry 

CT: Computed Tomography, datortomografi 

EKG: Elektrokardiografi 

EEE: Elektrisk och elektronisk utrustning 

GHG: Växthusgas 

GPP: Miljöanpassad upphandling (Green Public Procurement) 

GWP: Faktor för global uppvärmningspotential (Global Warming Potential) 

HF: Högfrekvens 

LCC: Beräkning av livscykelkostnader (Life Cycle Costing) 
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LED: Lysdiod 

MR: magnetisk resonanstomografi 

Reach: registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

RF: Radiofrekvens 

SRI: Självregleringsinitiativ 
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