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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Investeringsbeslut - Medicin- och 
informationsteknik samt övriga 
inventarier 
Dnr 00004-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1) division Länssjukvård tilldelas 8 180 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

2) division Närsjukvård tilldelas 1 455 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

3) division Folktandvård tilldelas 2 690 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

4) division Länsteknik tilldelas 4 000 tkr för inköp från regionens inve-

steringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

5) division Service tilldelas 275 tkr för inköp från regionens investe-

ringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

6) inköp ska ske genom avrop från befintliga ramavtal. Investeringar 

under 615 tkr hanteras enligt lagen om offentlig upphandling i de 

fall ramavtal saknas. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik 

på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplettering av 

teknik inom befintliga verksamheter. 

Ärendet 
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik 

på grund av dess kondition, funktion och support samt av viss komplettering 

med teknik inom befintliga verksamheter. 

Utökade och reducerade driftkostnader som investeringarna medger hanteras 

inom befintliga ramar. 

Inköpen kommer i de flesta fall att ske genom avrop från befintliga, redan 

upphandlade, ramavtal. Vissa inköp av mindre storlek kommer att hanteras 

enligt lagen om offentlig upphandling i de fall ramavtal saknas. 

Allmänkirurgi och urologi 

Verksamhetsområdet allmänkirurgi/urologi är en länsklinik som bedriver 

verksamhet vid samtliga fem sjukhus i länet. Akut och tyngre kirurgi är kon-
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centrerad till Sunderby sjukhus. Vid Gällivare sjukhus sker såväl akut och 

planerad kirurgisk verksamhet. Vid Kiruna sjukhus, Kalix sjukhus och Piteå 

sjukhus sker främst mottagnings- och skopiverksamhet. 

Länskliniken allmänkirurgi och urologi är i behov av att ersätta en delmängd 

av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support. 

Tabell 1 – Investeringar allmänkirurgi och urologi 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Sterilteknisk utrustning  165 2951, 2987 

Totalt  165  

 

Anestesi/operation/intensivvård 

Verksamheten i länet består av två enheter lokaliserade på Sunderby sjukhus 

och Gällivare sjukhus. Enheten i Sunderbyn innefattar anestesi, operation, 

intensivvård, dagkirurgi och uppvakningsavdelning, sterilcentral, samt läkar-

sektioner i Sunderbyn och Piteå. Gällivare består av anestesi, operation, in-

tensivvård, dagkirurgi och uppvakningsavdelning, sterilcentral och ambu-

lanshelikopter. 

Länskliniken anestesi/operation/intensivvård är i behov av att ersätta en del-

mängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support 

samt av viss komplettering med teknik inom befintlig verksamhet. 

Patientövervaket för vitalparametrar så som EKG, saturation och blodtryck 

på Gällivare sjukhus är i behov av att ersättas på grund av dess kondition, 

funktion och support. Befintligt patientövervak är inköpt mellan 2008-2010.  

Tabell 2 – Investeringar anestesi/operation/intensivvård 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Blod- och vätskevärmare  300 2849, 2879, 

2884 

Sterilteknisk utrustning  360 2961, 2975 

Sug  25 3002 

Neuromuskulära stimulato-

rer 

200  3094 

Patientövervak  4 000 2032 

Totalt 200 4 685  

Utökade årliga avskriv-

ningar  

30   
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Barnsjukvård 

Barn- och ungdomssjukvård består av barn- och ungdomsmedicin, barn- och 

ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, lekterapi och sjukhus-

skola. 

Länskliniken barnsjukvård är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig 

teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplette-

ring inom befintlig verksamhet. 

Tabell 3 – Investeringar barnsjukvård 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Sterilteknisk utrust-

ning 

 330 2957, 2963, 2964 

Möbler och inredning  275 3184, 3144, 

3186, 3141 

Neonatalsäng 50  2352 

Totalt 50 605  

Utökade årliga av-

skrivningar 

10   

 

Bild- och funktionsmedicin 

Bild- och funktionsmedicin är en länsklinik som ansvarar för bilddiagnostisk 

verksamhet inklusive mammografiscreening och interventionell behandling. 

Utöver det finns rondverksamhet och multidisciplinära konferenser. 

Länskliniken bild- och funktionsmedicin är i behov av att ersätta en del-

mängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support 

samt viss komplettering med teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 4 – Investeringar bild- och funktionsmedicin 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Sterilteknisk utrust-

ning 

85 160 129, 2954 

Probe till ult-

raljudsapparat 

45  3924 

Totalt 130 160  

Utökade årliga 

avskrivningar 

20   
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Laboratoriemedicin 

Laboratoriemedicin är en länsklinik som har verksamhet på samtliga sjukhus 

i länet. På Sunderby sjukhus återfinns laboratorierna för transfusionsmedi-

cin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. I övriga länet återfinns blodcen-

tral och klinisk kemi.  

Länskliniken laboratoriemedicin är i behov av att ersätta en delmängd av 

befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt viss 

komplettering inom befintlig verksamhet. 

Tabell 5 – Investeringar laboratoriemedicin 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Kyl- och frysskåp för 

blod och läkemedel 

 840 2070, 2072, 

2074, 2080, 

2081, 2083, 

2084, 2085, 

2086, 2917, 

2920, 2924, 

2933, 2939 

Analysinstrument (blod-

odling, PCR) 

800  3136, 3135, 

3127, 3155, 3162 

Totalt 800 840  

Utökade årliga avskriv-

ningar 

115   

 

Obstetrik och gynekologi 

Länskliniken obstetrik och gynekologi är i behov av att ersätta en delmängd 

av befintlig medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion 

och support. 

Tabell 6 – Investeringar obstetrik och gynekologi 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Sterilteknisk utrust-

ning 

 330 2962, 2981 

Totalt  330  

 

Ortopedi 

Länets ortopediverksamhet är samlad i en gemensam klinik och bedrivs vid 

Sunderby, Piteå och Gällivare sjukhus. Vid ortopedkliniken i Sunderbyn 

utförs framför allt akuta men även vissa planerade ortopediska operationer. 

De planerade ortopediska operationerna sker framförallt vid sjukhuset i Pi-
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teå. I Gällivare bedrivs både akut och planerad ortopedisk verksamhet. Mot-

tagningsverksamhet finns vid samtliga tre sjukhus. 

Länskliniken ortopedi är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig tek-

nik på grund av dess kondition, funktion och support.  

Tabell 7 – Investeringar ortopedi 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Diatermiutrustning  180 2829 

Totalt  180  

Öron/näsa/ha 

Specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) omfattar sjukdomar, 

trauma, missbildningar och funktionsrubbningar hos barn och vuxna inom 

öron, näsa-hals och angränsande strukturer. I specialiteten ingår utredning, 

diagnostik, behandling och uppföljning av tillstånd som påverkar hörsel, 

balans, lukt- och smaksinne, sväljning, röst, tal och språk samt rubbningar i 

kranialnervsfunktioner. ÖNH-kliniken är en länsklinik med mottagnings-

verksamhet i Sunderbyn, Piteå samt Gällivare. Operationer utförs i Sunder-

byn samt Piteå. Operationer sker främst i dagkirurgi. Slutenvård och jour 

finns i Sunderbyn. 

Länskliniken ÖNH är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik 

på grund av dess kondition, funktion och support. 

Tabell 9 – Investeringar öron/näsa/hals 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Svetsutrustning (för 

påsar) 

 35 3033 

Totalt  35  

 

Kiruna närsjukvårdsområde 

Kiruna närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig 

medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support. 

Tabell 10 – Investeringar Kiruna närsjukvårdsområde 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Ultraljudsutrustning 

för blåsvolym 

 100 1883 

Sug  60 2016 

Kylskåp för blod och 

läkemedel 

 90 2066, 2079, 2932 



 Sida 6 (8) 

 
 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP518-42500794-107 0.4 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Totalt  250  

 

Gällivare närsjukvårdsområde 

Gällivare närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av be-

fintlig medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och 

support. 

Tabell 11 – Investeringar Gällivare närsjukvårdsområde 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Ultraljudsutrustning 

för blåsvolym 

 100 1885 

Kylskåp för läkeme-

del 

 90 2052, 2065, 2929 

Totalt  190  

 

Kalix närsjukvårdsområde 

Kalix närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig 

medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support. 

Tabell 12 – Investeringar Kalix närsjukvårdsområde 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Kylskåp för läkeme-

del 

 60 2936 

Sterilteknisk utrust-

ning 

 85 2985 

Totalt  145  

 

Piteå närsjukvårdsområde 

Piteå närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig 

medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support. 

Tabell 13 – Investeringar Piteå närsjukvårdsområde 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Kylskåp för blod och 

läkemedel 

 150 1838, 1839, 2041, 

2087, 2935 

Infusionspumpar 

(analgesi) 

 130 3373 
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Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Totalt  280  

 

Luleå och Bodens närsjukvårdsområde 

Luleå och Bodens närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd 

av befintlig medicinteknisk utrustning och övriga inventarier på grund av 

dess kondition, funktion och support. 

Tabell 14 – Investeringar Luleå och Bodens närsjukvårdsområde 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Ultraljudsutrustning 

för blåsvolym 

 100 1968 

Dialysvåg  70 1941 

Kylskåp för blod och 

läkemedel 

 90 2054, 2076, 2082 

Sterilteknisk utrust-

ning 

 330 2958, 2959, 2979, 

2986  

Totalt  590  

 

Folktandvården 

Folktandvården är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig medicin-

teknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support samt 

viss komplettering inom befintlig verksamhet. 

Tabell 15 – Investeringar Folktandvården 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Undersökningsmoduler 

(stol, sug- och borrsy-

stem m.m.) 

 720 3005, 3018 

Röntgenutrustning  100 3006, 3019 

Sterilteknisk utrustning 200  3198 

Lustgasmixer  40 2506 

Totalt 200 2 490  

Utökade årliga av-

skrivningar 

30   
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Länsteknik 

Länsteknik är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig IT-infrastruktur 

och medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och sup-

port. 

Tabell 16 – Investeringar Länsteknik 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Tyst vårdmiljö (patientan-

rop) 

 2 500 3424 

Switchar  1 500 3339 

Totalt  4 000  

 

Service 

Service är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig medicinteknisk 

utrustning på grund av dess kondition, funktion och support  

Tabell 17 – Investeringar Service 

Investeringar (tkr) Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Defibrillatorer (allmänna 

utrymmen så som recept-

ioner m.m.) 

 275 2773, 2774, 

3079, 3080, 

3239, 3242, 

3243 

Totalt  275  

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 
IT-/MT-direktör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer 
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