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S:t Görans sjukhus i Stockholm genomförde i november 2013 en stor 
ombyggnad av sin gamla akutavdelning för att få mera plats för den 
intensiva verksamheten. Både vatten- och värmeledningar skulle bytas 
ut och dras om och genom att Proco Services placerade blockeringar 
på de gamla rören kunde de nya ledningarna kopplas på utan att  
ledningssystemen behövde tömmas. En helt igenom smärtfri operation!

S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm är ett av landets största 
akutsjukhus med cirka 77 000 besök på akutmottagningen varje år.  
Ett avbrott i driften får därför stora konsekvenser. 

De gamla vatten - och värmeledningarna låg i taket i den del av sjuk  - 
husbyggnaden som skulle byggas om, men placerades längs ena inner- 
väggen vid ombyggnaden. Detta för att det skulle bli möjligt att bygga 
till och utöka den hårt belastade akutmottagningen. 

De gamla rören blockerades medan de nya svetsades på. Flödet  
i rören stängdes av en kort stund medan arbetet pågick men kunde 
sedan omedelbart kopplas på igen.

Flera stora sjukhus i stockholmsområdet håller på att moderniseras, 
byggas om och renoveras just nu. Proco Services kommer att återvända 
till S:t Görans sjukhus senare i år men man har även uppdrag inplanerade 
på Huddinge sjukhus och Södersjukhuset (SÖS).

Storprojekt i Norrköping
krävde mer kylkapacitet

Vrinnevisjukhuset i Norrköping 
genomgår en omfattande om- och 
tillbyggnad som beräknas vara klar 
först 2020. Då ska det stora akutsjuk-
huset ha fått nya lokaler för kliniker, 
utbildning och forskning samt en ny 
akutmottagning. Proco Services har 
redan utfört nödvändiga rörarbeten 
ett par gånger under arbetets gång.  
I november 2013 gjorde man en block- 
ering av värmeledningen medan en  
trasig ventil byttes ut. I januari i år  
var man tillbaka när sjukhusets kyl- 
system behövde byggas ut när sjuk- 
husområdet expanderade. Genom 
att göra en anborrning kunde de nya 
rören kopplas på systemet utan att 
kapaciteten i det befintliga systemet 
minskade.  

Ny medarbetare
på Proco Services

Proco Services fick rejäl resursför-
stärkning den 1 mars i år då Birgitta 
Cau började arbeta hos oss. Birgitta 
kommer att sköta en del av våra 
ekonomifunktioner, svara i telefon 
och sköta kontakten med våra kunder  
som ringer till kontoret. Hon kommer  
dessutom att arbeta med hr-frågor 
inom Proco. 

Birgitta är en erfaren yrkesmän-
niska med ett långt yrkesliv bakom 
sig. Hon har, bland annat, varit 
ekonomiansvarig på Yamaha center  
i Haninge i södra Stockholm.

 

Tema Sjukhus


