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Asger Illum 
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Hvem er vi? 
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 • En fullservice virksomhed med bred 
ekspertise inden for alle gængse 
ingeniørdiscipliner og automation 

• Innovative, bæredygtige løsninger til 
byggeri, industri og energi 

• Grundlagt 1939 

• Aktieselskab ejet af Mogens Balslevs 
Fond siden 1973 

• Ca. 130 ansatte 
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Vores historie 
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Rådgivning inden for Sundhed 
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Rådgivning i forbindelse med: 
 
• Supersygehuse 
• Nybyggeri 
• Ombygnings- og   
moderniseringsprojekter på landets 
sygehuse 
• Den demografiske udfordring 
• Optimering af behandlingsformer  
• Investeringen i ny teknologi 
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Operationsstue Bispebjerg 
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DS/HD 60364-7-710 2012-04-10 

Elektriske lavspændingsinstallationer- 

Del 7-710: Krav til specielle installationer  

eller områder – Medicinske områder 

 

 

 
Der er enkelte opdateringer på udenlandske krav. 
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Nr. 5 

 

•Du må ikke slå ihjel 
• Dette gælder altid, også selv om der foreligger en 

dispensation på installationen fra Sikkerhedsstyrelsen. 
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Stærkstrømsloven 

Bekendtgørelse af lov om elektriske stærkstrømsanlæg og  
elektrisk materiel 1)  

• Herved bekendtgøres lov nr. 251 af 6. maj 1993 om elektriske 
stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel med de ændringer, der 
følger af lov nr. 898 af 16. december 1998, § 5 i lov nr. 316 af 22. 
maj 2002 og § 2 i lov nr. 458 af 10. juni 2003.  

• Kapitel 1  

• Lovens formål  

• § 1. Loven har til formål under hensyn til de tekniske muligheder, 

den samfundsmæssige udvikling, Danmarks internationale 
forpligtelser og ud fra en samfundsøkonomisk afvejning at 
tilvejebringe det højest mulige sikkerhedsniveau ved produktion, 
transmission, distribution og brug af elektricitet.  
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https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=26436


Stærkstrømsloven sendes på 
pension 

 

 

 

 

 

 

 

• Dagene er talte for stærkstrømsloven, som den 1. januar 2016 
erstattes af lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske 
installationer og elektrisk materiel, også kaldet 
elsikkerhedsloven. 
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http://www.veltek.dk/wp-content/uploads/2014/12/veltek-generic1.jpg


Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 

KAPITEL 13 

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 

 

131 Beskyttelse af sikkerhedsgrunde 

 

131.1 Almindeligt 

     Bestemmelsen har til formål at skabe sikkerhed for personer, 
husdyr og ejendom mod de farer og skader, som ellers kan 
opstå ved normal brug af elektriske installationer. 
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DS/HD 60364-7-710 
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Introduktion 
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Normen er udgivet  på Engelsk. Den danske tekst er delvis fra 2009 udgaven og delvis min uautoriserede 

fortolkning. 



710 Medicinske områder 

• 710.1 Gyldighedsområde 

     De særlige krav i denne del af HD 60364 gælder for elektriske 
installationer i medicinske områder for at sikre sikkerhed for 
patienter og medicinsk personale. Disse krav refererer 
hovedsageligt til hospitaler, private klinikker, læge- og 
tandlægepraksisser, helsehuse og særlige medicinske 
behandlingsrum på arbejdspladser. 
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710.3 Definitioner 

• 710.3.1 Medicinsk område. Område til diagnostisering , 
behandling (herunder kosmetisk behandling), overvågning og 
pleje af patienter. 

• 710.3.2 Patient. Levende væsen (menneske eller dyr) som 
gennemgår en medicinsk eller dental undersøgelse eller 
behandling. 

• 710.3.? Personale.  

Ikke defineret. 

• 710.3.3 Elektromedicinsk udstyr (ME). Elektrisk udstyr, som 
har én anvendt del eller bringer energi til eller fra patienten 
eller detekterer en sådan energi overført til eller fra 
patienten. 
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710.3 Definitioner 

• 710.3.4 Anvendt del 

Del af ME (medical electrical system) udstyr som kommer i 
fysisk kontakt med en patient. 

• 710.3.5 Gruppe 0 område 

Medicinsk område hvor der ikke anvendes ME udstyr, og hvor 
et strømsvigt ikke er livsfarligt. 

• 710.3.6 Gruppe 1 område 

Medicinsk område hvor et strømsvigt ikke udgør en fare for 
patienten og hvor en ME del anvendes udvendig eller 
indvendig (undtagen gruppe 2 anvendelser). 
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710.3 Definitioner 

• 710.3.7 Gruppe 2 område 

Medicinsk område hvor ME udstyr anvendes fx. ved 
intercardielle procedurer, på operationsstuer og ved vital 
behandling eller ved kirurgiske operationer, hvor strømsvigt 
kan være livstruende. 

• 710.3.9 Patient omgivelser. 

Ethvert område, hvori der, tilsigtet eller utilsigtet, kan                    
forekomme kontakt mellem patienten og dele af ME udstyret, 
eller mellem patienten og andre personer der berører 
patienten. 
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Figur 710A- Eksempel på patient 
omgivelser. 
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710.30 Projekteringsgrundlag 

• Klassificeringen af et medicinsk område skal foretages efter 
aftale med det medicinske personale, den pågældende 
sundhedsorganisation eller styrelse der er ansvarlig for 
medarbejdernes sikkerhed i henhold til nationale regler. 

• Den planlagte anvendelse, evt. flere, skal være defineret. 

• Risikovurdering. (Funktion, gruppe, hygiejne, røntgen, 
forbrugs materiel, logistik) 

• Det er meget vigtigt at brugerne inddrages fra projektstart. 
Der skal stilles de rigtige ledende spørgsmål. 

• Når projektet er til KS skal brugerne have mulighed for at få 
det præsenteret og kommentere det, ud fra deres erfaringer. 

• Brugerne skal føle sig trygge og fortrolige ved projektet. 
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710.30 Projekteringsgrundlag 
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Det er brugerne der 

skal klassificere 

Medicinsk område hvor der 

ikke anvendes ME udstyr 

Medicinsk område hvor ME 

udstyr anvendes men hvor et 

strømsvigt ikke udgør en fare 

for patienten 

Medicinsk område hvor ME 

udstyr anvendes, og hvor 

strømsvigt kan være 

livstruende. 

 



710.313 Strømforsyning 

• 710.313.1 Almindeligt 

I medicinske områder skal der være en automatisk 
nødforsyning der forsyner livsvigtige belastninger.  
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710.313 Strømforsyning 

• 710.313.1 Almindeligt 

I medicinske områder skal der være en automatisk 
nødforsyning der forsyner livsvigtige belastninger.  

Dieselgenerator 
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Indkoblingstid? 

Indkoblingseffekt ? 



710.313 Strømforsyning 

• 710.313.1 Almindeligt 

I medicinske områder skal der være en automatisk 
nødforsyning der forsyner livsvigtige belastninger.  

UPS anlæg 
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Kurveform? 

Kortslutningseffekt ? 



710.41 Beskyttelse mod elektrisk 
stød (1) 

• 710.410.3.6  

Beskyttelse med et ”ikke ledende område” er ikke tilladt. 
(Ligeledes ”placering uden for rækkevidde” er heller ikke 
tilladt.) 

• 710.411.3.2.5 

I medicinske områder gruppe 1 og gruppe 2, må 
berøringsspændingen UL ikke overstige 25 V AC eller 60 V DC. 
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710.41 Beskyttelse mod elektrisk 
stød (2) 

•710.411.4 TN system 

I gruppe 1 områder skal der i grupper op til 32 A anvendes HPFI (30 
mA) afbrydere. 

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B: Alle stikkontakter op til 16 
A og tilslutninger op til 20 A, skal være tilsluttet en HPFI afbryder.  

Formålet er større sikkerhed og ikke større driftsproblemer. 

Alle grupper for belysning og stikkontakter skal være enfasede som 
Combiafbrydere. Der skal være en god opdeling af grupperne, så 
en fejl på en patient stikkontakt ikke påvirker et medicinsk system. 

I gruppe 2 områder (undtagen IT forsynet) må der kun anvendes 
HPFI afbrydere for: Bevægelse af faste operationslejer, 
røntgenudstyr og belastninger større end 5 kVA. (ikke livskritiske) 
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710.41 Beskyttelse mod elektrisk 
stød (3) 

• 710.411.6 IT system 

• 710.411.6.3.101 Medicinsk IT system 

I gruppe 2 områder skal der anvendes medicinsk IT system for 
kredse, der forsyner ME udstyr og ME udstyr for livsvigtige 
funktioner, operationer og andet udstyr der anvendes i 
patientområder. 

For hver gruppe af rum der tjener samme formål, skal der være 
mindst et medicinsk IT system. Dvs. at f.eks. et antal 
opvågningsstuer kan have et fælles system. 

IT systemet skal være forsynet med isolationsovervågning og 
følgende alarmer: Grøn lampe for normal funktion, gul lampe 
med akustisk alarm for jordfejl, alarm for overtemperatur på 
transformer, alarm for udkobling af automatsikring. 
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Personsikkerhed 
IT-installation (Isoleret net)  
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710.41 Beskyttelse mod elektrisk 
stød (4) 

• 710.415.2 Supplerende udligningsforbindelse 

• 710.415.2.1 

I medicinske områder gruppe 1 og gruppe 2 skal der udføres 
supplerende udligningsforbindelser til en udligningsskinne (PE 
skinne) for at udligne potentialforskelle mellem dele der er 
anbragt i patientomgivelser. 

• 710.415.2.101 

PE-skinnen skal være anbragt i, eller nær ved det medicinske 
område. Skinnen skal forbindes til den gennemgående 
hospitalsjord. Skinnen skal placeres så den er tilgængelig, mærket, 
og synlig og forbindelserne skal kunne demonteres enkeltvis. PE-
ledere skal være gul-grønne. 
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710.41 Beskyttelse mod elektrisk 
stød (5) 

 

      
OP-søjle 

OP-lampe 

Anæstesisøjle 

Diatermi sug 

 

VVS anlæg 

Ventilationsanlæg 

Sengestuepanel 

Stikkontakt 

Stikkontakt 

Supplerende potentialudligning 
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IT-tavle 

Gennemgående 

hospitalsjord 

PE-skinne i 

ME område 



Funktionssikkerhed 
EMC skærmning - FAKTA 

• Ved byggeri af nogle de store nye hospitaler i 1960erne blev 
der gjort meget ud af at udføre de elektriske installationer 
skærmet. 

• Skærmningen blev udført med skærmede kabler, skærmede 
forgreningsdåser, skærmede afbrydere og skærmede 
armaturer. 

• En del hospitaler har imidlertid aldrig indført skærmning af 
installationerne og har alligevel fungeret inden for de 
gældende EMC normer. 

• Hvor der i dag udføres skærmede installationer er det kun 
gruppekablerne og forgreningsdåserne der skærmes. 
Hovedkabler, installationsmateriellet og 
belysningsarmaturerne skærmes ikke. 
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Funktionssikkerhed 
EMC-skærmning 

• Hvorfor skal stærkstrømsinstallationer skærmes? 

• Hvad skærmes der for? 

• Hvad er erfaringerne? 

• De gældende normer for immunitet og udstråling sikrer at de 
forskellige apparater og installationer ikke generer hinanden, 
hvis de installeres korrekt. Dette gælder også 
elektromedicinsk udstyr. 

• Ved ethvert projekt skal EMC forholdene afklares. Er der 
særlige krav f.eks. i EEG rum, i EKG rum eller intensiv rum med 
overvågning? 

• Skærmede stærkstrømsinstallationer medfører en ekstra 
installationsudgift på + 20 %. 
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710.44 EMC 

• 710.444 Beskyttelse mod elektromagnetisk interferens (EMI) 

• Annex C 

Der forventes ikke forstyrrelser, hvis den magnetiske induktion 
B ved 50 Hz, ikke overskrider følgende værdier ved patienten: 

Btt = 1 x 10-7 Tesla for elektromyogram (EMG)  

Btt = 2 x 10-7 Tesla for elektroencephalogram (EEG) 

Btt = 4 x 10-7 Tesla for elektrocardiogram (ECG) 

Forsøg  viser, at almindelige skærmede kabler ikke giver nogen 
reduktion i det magnetiske felt. Et sengestuepanel i aluminium 
giver derimod en god magnetisk skærmning af de kabler, der 
ligger inden i. 

Det elektriske felt E (V/m) er ikke behandlet. 
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Lækstrømme 

• Det har tidligere været almindeligt at indskyde en 
skilletransformer til patientstikkontakterne for, at det patient 
tilsluttede udstyr ikke skulle genere den øvrige installation. 

• Det udstyr der tilsluttes i dag, er fortrinsvis ladere til 
mobiltelefoner og tablets. Laderne har et 2 polet stik og kan 
derfor ikke generere lækstrømme til jord. Samtidig med at 
nye installationer vil have en bedre opdeling i adskillelsen 
mellem patient stikkontakter og stikkontakter for ME-udstyr, 
hvorfor den gensidige forstyrrelse minimeres. 

• Et andet større problem kan vise sig at være de højere 
harmoniske strømme fra de elektroniske forkoblinger til 
belysninger og fra strømforsyninger til udstyr. 

33  FSTA/FSD 20150429 AI 



710.51 Valg af installationsmateriel 

• 710.510.101 Tavler 

Tavler skal udføres i henhold til DS/EN 61439 

IT tavler til gruppe 2 rum skal installeres i tæt forbindelse med 
rummet. (IT-transformeren skal være maks. 25 m fra forbrugsstederne) 

Alle tavler skal have en tilgangsafbryder og et netinstrument. IT-tavler 
skal have en jordfejlsovervågning. Placering af tavlen skal helst ske 
uden for, men tæt op ad OP- stuen aht. teknikeradgang uden for 
sterilområdet. 

• 710.512.1.101 Transformere for IT systemer 

IT transformere  skal udføres iht. EN 61558-2-15 
(Sikkerhedstransformer). Transformeren skal være enfaset 230 V på 
sekundærsiden, min. 0,5  kVA og maks. 10 kVA. Transformere må ikke 
sættes i parallel. 

Overvågning: Se 710.411.6.3.101 
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710.55 Andet udstyr 

• 710.55.102  Stikkontakter for ME IT system i gruppe 2 områder 

Stikkontakterne skal være forsynet med en grøn lampe for visning af 
spænding på stikkontakten. 

Der skal være stikkontakter forsynet fra flere grupper. 

Ved hvert behandlingssted/seng skal der være stikkontakter fordelt 
på min. 2 grupper. 

På OP stuer regnes der normalt med 3 grupper i henholdsvis OP-
søjlen og i anæstesisøjlen. Herudover er der 2 grupper for lys, samt 
grupper for styring, OP-lampe, PCer, samt andre apparater. 

I gruppe 2 områder må PE-ledere ikke sløjfes i komponenter, men 
skal føres direkte fra stikkontakten til PE-skinnen.  
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710.55 Andet udstyr 
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710.55 Andet udstyr 

• 710.599.101 Belysning 

I medicinske områder gruppe 1 og gruppe 2 skal der være 
mindst 2 grupper til belysning, heraf skal den ene være 
nødforsynet. 

Det anbefales at hele OP-stuen er UPS forsynet så der ikke 
opleves selv kortvarige belysningssvigt i behandlingsforløbet. 

• 710.560.9 Nødbelysning 

Ved strømforsyningsanlæg (tavler) skal der være nødbelysning 
for servicering.  

I gruppe 1 rum skal mindst 1 armatur være nødforsynet. 

I gruppe 2 rum skal 50 % af armaturerne være nødforsynet. 
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Nødforsyning 
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Nødforsyning 
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Nødforsynings 

behov 



710.56 Nødforsyning 

• 710.560.4.1 Klassifikation af nødforsyning til ME områder. 

Klasse 0: No-break anlæg (UPS) 

Klasse 0,15 

Klasse 0,5 

Klasse 5 

Klasse 15: Automatisk forsyning inden for 15 sek. 
(Dieselgenerator) 

Klasse >15: Automatisk forsyning (normalt suppleret med et 
omfattende, no-break system). 

• 710.560.6.103 Stikkontakter 

Stikkontakter skal være mærkede med forsyningsklassen. 
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El-forsyningsprincip 
Traditionel opbygning 
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Forsyningssikkerhed 
B-forsyning på 10 kV 
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Fordele: Kun B-forsyningsnet og tavler 

Ulemper: Lidt længere opstartstid ved store anlæg 



Forsyningssikkerhed 
Risikovurdering 

• Der skal foretages en analyse af konsekvenser for fejl på de 
enkelte anlægsdele fra forsyning til forbrug 

• Sikkerheden stiger jo tættere nødforsyningen kommer på 
forbrugeren 

• Nødvendigheden for nødforsyningsanlæg skal fastlægges 

• Driftstiden skal fastlægges 

• Driftsstatus skal kunne overvåges (CTS) 

• Anlægsdokumentation skal forefindes og holdes opdateret 

• Anlæggene skal regelmæssigt afprøves ”Live”. Ikke bare test. 

• Service (servicekontrakt) skal etableres 
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710.56 Nødforsyning 

• 710.560.6.104.1 Nødforsyning inden for 0,5 sek. 

I tilfælde af strømsvigt skal strømforsyningen til belysning på OP-stuer og 
ME udstyr opretholdes i op til 3 timer. 

I praksis installeres der UPS anlæg med en batteritid på 20 min. med backup af et 
dieselgeneratoranlæg for netforsyning og ladning af batterier. 

NB: Hvis der kommer et strømsvigt på nogle få sekunder, bevirker det, at data i 
computersystemer, som booking, journaler, prøvetagning, overvågning, 
scanninger, medicinering mm. går tabt. Derfor skal forsynings systemet vurderes. 

Der kan være en genstarttid på op til 5 min. på systemerne, hvilket er et stort 
problem på et hospital med 3000 medarbejdere. Der vil her så være en væsentlig 
spildtid (omkostning) inden arbejdet kan genoptages. Derfor bør/skal alle PCer 
og andre væsentlige anlæg være UPS forsynet. Dette er et problem mellem 
anlægsbudgettet og driftsbudgettet. Tænk over det!  
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710.56 Nødforsyning 

• 710.560.104.2 Nødforsyning inden for 15 sek. 

I henhold til skemaet i Annex B skal alle installationer i de 
medicinske områder være nødforsynede. Det samme gælder 
visse belysninger og flugtvejs belysninger. UPS anlæggene skal 
have back up af et nødforsyningsanlæg. 

Anlæggene skal have en driftstid på min. 24 timer. 

I nye anlæg er det valgt, at alle installationer på et hospital er 
nødforsynede. Et hospital kan i dag ikke fungere uden 
elektrisk strøm. 
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710.6 Verifikation 

• 710.61 Idriftsættelse 

Før idriftsættelse af anlægget skal det kontrolleres i henhold 
til SB Kapitel 61. Testen skal også udføres efter ændringer 
eller reparationer. Kontrollen skal registreres i en rapport. 

Der foretages funktionstest for kontrol af alarmer. 

Potentialudligningen skal gennemgås og kontrolmåles. 

Nødforsyningen skal afprøves. 

Lækstrømmene skal måles. 

Alarm for jordfejl, udkobling af automatsikringer og udkobling 
af HPFI afbrydere skal kontrolleres, helt ned på hver enkelt 
stikkontakt. 

Selektivitet skal eftervises bla. ved beregning. 
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Commissioning 

 

 

• Proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på 
totaløkonomi og installationernes samspil. 

• Total kvalitets- og økonomistyring fra vugge til grav. 
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710.6 Verifikation 

• 710.62 Periodisk kontrol 

Kontrollen skal foretages iht. SB61 Periodisk eftersyn og afprøvning 
samt SB62 Drift og vedligehold af installationen. 

Hver 12. måned skal foretages en funktionstest af 
isolationsovervågning og alarmer. Helt ud på stikkontakten. 

Hver måned skal nødforsyningen afprøves med UPS drift i 15 min. og 
dieselgeneratordrift i 60 min. 

HPFI afbrydere skal testes inden for 12 måneder. Dette kan ske ved 
tryk på testknappen. Evt. med en HPFI tester i stikkontakten. 

Belysning og tavleanlæg skal kontrolleres hver 12. måned. 

Potentialudligning skal kontrolleres inden for 36 måneder. 

Der skal føres en journal for alle kontroller. 
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Forsyningssikkerhed 
Pludselig gik strømmen på operationsstuen… 
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Af Flemming Steen Pedersen BT tirsdag den 10. september 2013 

På to år har danske sygehuse indrapporteret 30 ”utilsigtede hændelser”,  

hvor strømsvigt har skabt bøvl. Heraf 15 hvor nødstrømmen udeblev! 

http://www.bt.dk/sites/default/files-dk/node-images/792/6/6792213-.jpg


Afslutning 

• Ohms lov: U= R x I 

• Kirchoffs lov: alt hvad er kommer ind skal også ud. 

• Sund, ansvarlig, 
elektroteknisk omtanke og 
vurdering. 
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Spørgsmål? 

• Skal vi følge normen? 

• Ansvar? 

• Akkreditering? 

• Økonomi? 
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Diskussion 

52  FSTA/FSD 20150429 AI 

• Bemærkninger 

 

• Kommentarer 

 

• Meninger 

 

• Holdninger 



Tak 

 

 

Tænk over det! 
• Bygherre, projekterende, udførende, brugere og 

driftsafdelingen har alle ansvaret for liv! 
Asger Illum 
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