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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP518-42500794-108 0.6 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Investeringsbeslut - MT och IT 
Dnr 00352-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1) division Länssjukvård tilldelas 1 655 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

2) Division Närsjukvård tilldelas 5 755 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar. 

3) division Länsteknik tilldelas 575 tkr för inköp från regionens inve-

steringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar 

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

på grund av dess kondition, funktion och support samt av att göra viss kom-

plettering 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 att göra viss kom-

plettering av 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. 

Överkalix och Pajala 

Överkalix och Pajala är i behov av att ersätta sina röntgensystem på grund av 

deras kondition, funktion och support. 

Överkalix hälsocentral har 3 229 listade patienter och producerar cirka 1 000 

röntgenundersökningar per år. Pajala hälsocentral har 5 644 listade patienter 

och producerar cirka 1 200 röntgenundersökningar per år. 

Ett (1) nytt röntgensystem kostar cirka 2 000 000 kr i inköp enligt gällande 

avtal och lokalanpassningar för att införa de nya systemen kostar cirka 

500 000 kr per ort. Årliga service- och supportkostnader tillkommer efter 

garantitiden, som är ett (1) år, på cirka 100 000 kr mer per ort, än nuvarande 

kostnader på grund av den ökade komplexiteten i de moderna systemen. 
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Investeringar 

(tkr) 

Division Nyinvestering Reinvestering Ärende-

nummer 

Analysinstru-

ment av blodsta-

tus 

Länssjuk-

vård 

400 tkr  ID 3230 

Endoskopiut-

rustning (ki-

rurgi) 

Länssjuk-

vård 

 855 tkr ID 2763 

Sterilteknisk 

utrustning 

Länssjuk-

vård 

 165 tkr ID 2957 

Britsar Länssjuk-

vård 

 235 tkr ID 2379 

Röntgensystem 

(Överkalix) 

Närsjukvård  2 000 tkr ID 1476 

Lokalanpass-

ning (röntgensy-

stem Överkalix) 

Närsjukvård  500 tkr ID 1545 

Röntgensystem 

(Pajala) 

Närsjukvård  2 000 tkr ID 1477 

Lokalanpass-

ning (röntgensy-

stem Pajala) 

Närsjukvård  500 tkr ID 1546 

Ultraljudsappa-

rat (bildgivande) 

Närsjukvård 

(Lu/Bo) 

370 tkr  ID 350 

Defibrillatorer Närsjukvård 

(Lu/Bo) 

50 tkr  ID 3996 

Blodgasinstru-

ment 

Närsjukvård 

(Lu/Bo) 

 60 tkr ID 4047 

Utrustning för 

behandling med 

lustgas 

Närsjukvård 

(Lu/Bo) 

335 tkr  ID 4019, 

ID 4020 

Accesspunkter 

för wifi-

täckning 

Länsteknik  575 tkr ID 3345 

Totalt  1 155 tkr 6 890 tkr  

Utökade årliga 

avskrivningar  

 165 tkr   

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 
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Protokollsutdrag skickas till: 

IT-/MT-direktör 

Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschefer 
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