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InoroomTM-løsninger til operationsstuer 

 

1  Hvad er InoroomTM? 

InoroomTM er et intelligent, omfattende operationsstuekoncept fra tre af 
Nordens ypperste eksperter. Standardprojektet omfatter lokalestrukturer 
(renrum, vægge, lofter, gulve, døre, vinduer, vægkanaler, loftsarmaturer til 
hospitalsudstyr), løsning til funktionel ventilation og luftdistribution, 
standardbelysning af operationsstuen samt intelligente kontroller til 
indendørsmiljøet som del af den nøglefærdige løsning og dækker ligeledes 
løsninger til vand, elektricitet, gas, kommunikation og automatisering.  
 

InoroomTM-operationsstuer overholder alle gældende og ventende 
regulativer og standarder (Ventilation i hospitaler, CEN TC156 WG18), 
hvilket eliminerer behovet for teknisk opdatering af operationsstuer i de 
kommende år. 

2  Intelligente kontroller  

De fleste af InoroomTM's ventilations-, hygiejne- og belysningsinstallationer 
er automatiserede. Yderligere kan driftsteamene arbejde manuelt med alle 
kontroller i overensstemmelse med forholdene. Systemerne betjenes fra et 
berøringssystem i operationsstuen. Alle indstillinger er forfattet på 
hverdagssprog. 
 

Det intelligente kontrolsystem hjælper med at fastholde de påkrævede 
hygiejneniveauer under diverse driftsforhold og tager højde for 
belastningen af lokaliteterne (såsom antallet af personalemedlemmer og 
den beklædning, der bliver benyttet, beskaffenheden af operationerne samt 
åbning af døre i forbindelse med operation) og gældende 
renhedsstandarder i hvert enkelt tilfælde. Automatiserede processer tager 
højde for den indvirkning fra rengøring og forberedelser, der finder sted 
mellem operationerne, på renheden af indendørsluften. Intelligent styring 
muliggør de kortest mulige overførselstider mellem operationer, samtidigt 
med at de påkrævede hygiejneniveauer kan opretholdes.  
 

Der kan gemmes diverse kirurgibaserede indstillinger for belysning og 
operationsborde i systemet.  Som en supplerende funktion kan der føjes 
telekonsultationer til brugergrænsefladen. 

3  Unikke ydeevnetest via simuleringer. Sikker og fleksibel nøglefærdig løsning 

InoroomTM's operationsstueløsning er branchens eneste løsning, der er 
tilgængelig med forhåndssimuleret og -verificeret ydeevne og 
kundespecifikke indstillinger. InoroomTM-operationsstuerne blev testet før 
levering i den simulerede operationsstue i Haltons forskningscenter i 
Kausala. 
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InoroomTM er en funktionel enhed med én ansvarlig leverandør og en pris, 
der fastsættes på forhånd. Den integrerede operationsstueløsning er 
omkostningseffektiv at levere og installere, og byggerisiciene er således 
nemmere at tage hånd om sammenlignet med andre løsninger, eftersom 
kompatibiliteten er testet og funktionaliteten bestemt på forhånd. 

 

InoroomTM's løsning kombinerer modularitet, fleksibilitet og 
forudsigelighed på en ny facon – selv til de mest krævende 
anvendelsesformål. Leverancen omfatter også opfølgningsmålinger af 
hygiejne- og ydeevneniveauer. 

4  Fleksibiliteten og brugbarheden af denne løsning reducerer omkostningerne i hele levetiden. 

Drift af operationsstuer er blandt de største udgiftsposter i en 
hospitalsbygning. Anskaffelsesomkostningerne for en operationsstue er dog 
blot en brøkdel af de samlede omkostninger over hele levetiden, eftersom 
de årlige driftsomkostninger kan nærme sig anskaffelsesprisen. Bl.a. påvirkes 
levetidsomkostningerne for en operationsstue af kapacitetsudnyttelsen, 
diverse bygnings- og justeringsomkostninger relateret til opdatering af den 
tilsigtede anvendelse samt energiforbrug. Tilpasbarheden af en 
operationsstue til diverse typer kirurgi- og patientprocedurer såvel som 
opretholdelse af optimale anvendelses- og energiforbrugsniveauer er 
altoverskyggende inden for omkostningsadministration. 
 

Tilpasbarheden af InoroomTM's løsning understøttes af den fleksible 
armaturdel i loftet, justerbare ventilationsniveauer, en fiberoptisk 
netværkspakke, der muliggør 4k-billedoverførsler, softwareudvidelser, 
driftsteknologielementer og passager til rørføring i væggene.  
 

InoroomTM er brugervenligt og bidrager til det høje anvendelsesomfang for 
operationsstuen. Driftsteam kan kontrollere arbejdsmiljøet og således 
bidrage til udnyttelsesomfanget og patientpleje. Der kan udføres 
forskelligartet standardkirurgi og kirurgi med krav til ultrahøj hygiejne i den 
samme operationsstue. De risici, der ledsager behandling af inficerede 
patienter, kan minimeres, og antallet af daglige operationer kan optimeres. 
Alt dette sparer kostbar behandlingstid. 

 

Den integrerede, intuitive kontrolsystem med berøringsgrænseflade er 
brugervenligt og gør brug af almindeligt sprog. 

5  Simuleret kirurgi udført af hensyn til projektet 

Der blev simuleret diverse kirurgityper med indlagte rengøringstyper i 
Haltons forskningscenter i Kausala på testdagen. Rutineret personale 
bevægede sig rundt i operationsstuen og overværede autentiske kirurgiske 
rutiner. Én test simulerede endoskopi, mens en anden simulerede 
protesekirurgi. I forbindelse med simuleringerne blev diverse afbrydelser 
såsom unødig færden i operationsstuen såvel som forskellig 
personalebeklædning testet. Der blev oprettet autentiske termiske 
belastninger svarende til virkeligt operationsudstyr, og der blev gennemført 
målinger af mikrober og partikler i lokalet. Formålet med de gennemførte 
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målinger var at sikre, at de nye operationsstuer vil blive installeret i 
overensstemmelse med de krav, kunden har stillet til renhedsniveauet (< 10 
cfu*/m3). Gennemsnitlige partikelniveauudlæsninger foretaget i forbindelse 
med diverse operationssimuleringer forblev inden for 2-7 cfu/m3

. 

 

*) cfu = potentielt kolonidannende enhed 

6  Hospitalskonstruktion og tendenser 

Nykonstruktion og renovering/udvidelse af eksisterende strukturer skaber 
mulighed for fornyelse af hospitalskoncepter og -processer. Sådanne 
investeringer udgør sædvanligvis de største byggeprojekter i området. Ved 
sammensætning af konstruktionsbudgetterne glemmer de involverede 
parter ofte, at den samlede investering sædvanligvis kun dækker 
driftsomkostningerne i løbet af de næste få år. 

 

Fokus i hospitalsbygningen er ved at overgå til funktionel planlægning, hvor 
der altid begyndes med planlægning af tjenesteydelser, funktionelle enheder 
og processer, og hvor lokaliteterne har til formål at understøtte 
hospitalsfunktioner. 
 

Hovedtendenserne inden for hospitalsbygninger er modularitet og 
multifunktionalitet samt fleksibilitet på anlæggene. Set fra et 
livscyklusmæssigt perspektiv er multifunktionalitet en vigtig måde at sikre 
passende brug af hospitalets faciliteter på – også i fremtiden. 
 

Ifølge diverse kilder vil der blive bygget nye hospitaler, mens de eksisterende 
vil blive renoveret for omtrent € 30-35 mia. i de nordiske lande inden for de 
kommende 10 år. Globalt vil dette være blandt de mest bemærkelsesværdigt 
voksende industrier. 
 
Kilde: Mapping of hospital operations – TEKES Final Report, Nordic Healthcare Group, 12. juni 
2014, p. 4, 5 og 10. Fed skrifttype føjet til dette dokument. 
 

På europæisk niveau vil der blive investeret omtrent € 50 mia. i 
sundhedsplejefaciliteter inden for de kommende 5-6 år. Mere end 100.000 
operationsstuer er i øjeblikket i aktiv brug, hvor 10 % af dem vil blive 
renoveret hvert år. De gennemsnitlige istandsættelsesomkostninger for en 
operationsstue er € 500.000. 

7  Medlemmer af InoroomTM-alliancen 

Halton www.halton.com – indendørsluft 
Hermetel www.hermetel.fi/ – renrum 

Merivaara www.merivaara.fi/ – kontrolsystemer og medicinske armaturer 

http://www.halton.com/
http://www.hermetel.fi/
http://www.merivaara.fi/

