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Investeringsbeslut - MT, IT och övriga 
inventarier, september 2022 
Dnr 998-2022  

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1) division Funktion tilldelas 5 875 tkr för inköp från regionens inve-

steringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar och 

nyinvesteringar. 

2) division Länssjukvård 1 tilldelas 3 565 tkr för inköp från regionens 

investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar 

och nyinvesteringar. 

3) division Länssjukvård 2 tilldelas 1 040 tkr för inköp från regionens 

investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar 

och nyinvesteringar.  

4) division Nära tilldelas 895 tkr för inköp från regionens investerings-

ram för 2022 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och nyinve-

steringar. 

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

på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till 

support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplet-

tering av teknik inom befintliga verksamheter. 

Ärendet 

Bakgrund 

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

på grund av dess kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till 

support minskar eller helt upphör. Det är även nödvändigt med viss komplet-

tering av teknik inom befintliga verksamheter. 

Utökade och reducerade driftkostnader som investeringarna medger hanteras 

inom befintliga ramar. 

Inköpen kommer i huvudsak ske genom avrop från befintliga, redan upp-

handlade, ramavtal. Vissa inköp av mindre storlek kommer att ske genom 

direktupphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Inga nya annonse-

rade upphandlingar är nödvändiga för att genomföra redovisade investering-

ar och därför behöver investeringsbeslutet ej föregås av ett inriktningsbeslut. 

Utökade avskrivningskostnader som investeringarna medför belastar respek-

tive verksamhetsområde som bär sina egna avskrivningskostnader. För öv-
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riga verksamheter hanteras avskrivningskostnaderna regiongemensamt. Den 

totala kostnaden för avskrivningar hanteras årligen i budgetprocessen.  

Anestesi/operation/intensivvård 

Verksamhetsområdet Anestesi/operation/intensivvård inom division Funkt-

ion är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess 

kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar 

eller helt upphör samt av viss komplettering av teknik inom befintlig verk-

samhet. 

Utrustning för beredskap 

Lånad utrustning från Socialstyrelsen i samband med pandemin behöver nu 

återlämnas. Målet är att kunna vårda covid-patienter på befintliga avdelning-

ar på länets sjukhus. Avsikten med denna investering är att kompensera för 

den utrustning som är lånad från Socialstyrelsen men även för att kunna 

inrätta ytterligare fyra fullutrustade intensivvårdsplatser vid nya toppar av 

covid eller vid andra krissituationer. Avsedd teknik är ventilatorer, IVA-

sängar, infusionspumpar och patientövervak. 

Tabell 1 – Investeringar Anestesi/operation/intensivvård 

Investeringar Ort, place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinve-

stering 

Ärende-

nummer 

Bärbar ultraljudsappa-

rat 

Sunderbyn, 

IVA 

120 tkr  ID 3738 

Möbler omklädnings-

rum 

Sunderbyn, 

Operations-

avd. 

 30 tkr ID 4182 

Endoskopiutrustning Sunderbyn, 

IVA, Oper-

ationsavd. 

 985 tkr ID 2872, ID 

2877, ID 

3986 

Utrustning för bered-

skap gällande pan-

demi och övriga kris-

situationer (Ventilato-

rer, IVA-sängar, In-

fusionspumpar, pati-

entövervak) 

Sunderbyn, 

CIVA 

3 160 tkr  ID 4971, ID 

4972, ID 

4974, ID 

4975. 

Totalt  3 280 tkr 1 015 tkr  

Utökade avskriv-

ningar (år 1-7) 

 470 tkr   
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Bild- och funktionsmedicin 

Verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicin inom division Funktion är 

i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kon-

dition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller 

helt upphör. 

Tabell 2 – Investeringar Bild- och funktionsmedicin 

Investeringar Ort, place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinve-

stering 

Ärende-

nummer 

Ultraljudsapparater Sunderbyn, 

Mammogra-

fienhet och 

Kalix, rönt-

gen avd. 

 1 530 tkr ID 2310, ID 

3027 

Totalt   1 530 tkr  

 

Laboratoriemedicin 

Verksamhetsområdet Laboratoriemedicin inom Division Funktion är i behov 

av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och 

funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upp-

hör. 

Tabell 3 – Investeringar Laboratoriemedicin 

Investeringar Ort, Pla-

cering 

Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

Laboratoriekyl-

skåp 

Kiruna, 

Blodcen-

tral 

 50 tkr ID 3159 

Totalt   50 tkr  
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Akutomhändertagande 

Verksamhetsområdet Akutomhändertagande inom Division Länssjukvård 1 

är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess 

kondition och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar 

eller helt upphör. 

Tabell 4 – Investeringar Akutomhändertagande 

Investeringar Ort, 

Place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

Endoskopiutrust-

ning 

Kiruna, 

IVAK 

 35 tkr ID 4038 

Totalt   35 tkr  

 

Barnmedicin 

Verksamhetsområdet Barnmedicin inom Division Länssjukvård 1 är i behov 

av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och 

funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upp-

hör samt av viss komplettering inom befintlig verksamhet. 

Tabell 5 – Investeringar Barnmedicin 

Investering-

ar 

Ort, Placering Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

EEG-

utrustning 

Sunderbyn, 

Avd 56 och 

Gällivare, avd 1 

 580 tkr ID 3658, ID 

3661 

Brits Gälli-

vare/Kiruna, 

Barnhab 

30 tkr  ID 2496 

Totalt  30 tkr 580 tkr  

Utökade 

avskrivning-

ar (år 1-7) 

 5 tkr   
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Internmedicin  

Verksamhetsområdet Internmedicin inom Division Länssjukvård 1 är i be-

hov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition 

och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt 

upphör samt av viss komplettering inom befintlig verksamhet. 

Endoskopiutrustning 

För att kunna utföra behovet av utökade endoskopiundersökningar när Reg-

ion Norrbotten ansluter sig till det nationella screeningprogrammet för kolo-

rektalcancer är Piteå sjukhus i behov av att investera i ytterligare endoskopi-

utrustinng. I den strategiska planen 2022–2024 är det beslutat att fortsätta 

införandet av tjocktarms- och ändtarmscancerscreening. 

Tabell 6 – Investeringar Internmedicin  

Investeringar Ort, place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

Fysioterapiut-

rustning 

Kiruna, Fysio-

terapimott. 

 50 tkr ID 1469 

EEG-

utrustning 

Piteå Interme-

dicinmott. och 

Gällivare, 

intermedicin-

mott. 

 680 tkr ID 3659, ID 

3660 

Blodflödesmä-

tare 

Piteå och 

Sunderbyn, 

Dialysmott. 

 760 tkr ID 3276, ID 

4146 

Vattenrenings-

system 

Sunderbyn, 

Hemdialys 

 125 tkr ID 3623 

Ultraljudsut-

rustning för 

blåsvolym 

Gällivare Avd 

7 

 105 tkr ID 3552 

Endoskopiut-

rustning 

Piteå, En-

doskopin 

1 200 tkr  ID 4524 

Totalt  1 200 tkr 1 720 tkr  

Utökade av-

skrivningar 

(år 1-7) 

 170 tkr   
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Allmänkirurgi och urologi 

Verksamhetsområdet Allmänkirurgi och urologi inom Division Länssjuk-

vård 2 är i behov av viss komplettering av teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 7 – Investeringar Allmänkirurgi och urologi 

Investeringar Ort, placering Nyinve-

stering 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

Endoskopiut-

rustning 

Sunderbyn, 

urologin 

320 tkr  ID 4148 

Totalt  320 tkr   

Utökade av-

skrivningar 

(år 1-7) 

 45 tkr   

Infektion/hud/reumatologi/lungsjukvård 

Verksamhetsområdet för Infektion/hud/reumatologi/lungsjukvård inom Di-

vision Länssjukvård 2 är i behov av viss komplettering av teknik inom be-

fintlig verksamhet. 

Tabell 8 – Investeringar Infektion/hud/reumatologi/lungsjukvård 

Investeringar Ort, place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

Ultraljudsappa-

rat 

Sunderbyn, 

Lungmott-

aning 

80 tkr  ID 3255 

Totalt  80 tkr   

Utökade av-

skrivningar 

(år 1-7) 

 10 tkr   
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Hjärtsjukvård 

Verksamhetsområdet för Hjärtsjukvård inom Division Länssjukvård 2 är i 

behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondit-

ion och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller 

helt upphör. 

Tabell 9 – Investeringar Hjärtsjukvård 

Investering-

ar 

Ort, place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

EEG-

utrustning 

Sunderbyn, 

Klin-

fys.mott. 

 

 640 tkr ID 3656, ID 

3657 

Totalt   640 tkr  

 

Primärvård Södra Norrbotten 

Verksamhetsområdet Primärvård Södra Norrbotten inom Division Nära är i 

behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondit-

ion och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller 

helt upphör. 

Tabell 10 – Investeringar Primärvård Södra Norrbotten 

Investeringar Ort, pla-

cering 

Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Mikroskop Hortlax 

HC 

 110 tkr ID 2865 

Centrifug Arjeplog 

HC 

 60 ID 2116 

Totalt   170 tkr  
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Primärvård Östra Norrbotten 

Verksamhetsområdet Primärvård Östra Norrbotten inom Division Nära är i 

behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondit-

ion och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller 

helt upphör. 

Tabell 11 – Investeringar Primärvård Östra Norrbotten 

Investeringar Ort, pla-

cering 

Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Centrifug Överkalix 

HC 

 40 tkr ID 2907 

Mikroskop Kalix HC  115 tkr ID 4565 

Totalt   155 tkr  

 

Primärvård Luleå-Boden 

Verksamhetsområdet Primärvård Luleå-Boden inom Division Nära är i be-

hov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition 

och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt 

upphör. 

Tabell 12 – Investeringar Primärvård Luleå-Boden 

Investeringar Ort, place-

ring 

Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Mikroskop Råneå HC, 

Bergnäset 

HC 

 220 tkr ID 2843, ID 

2847 

Totalt   220 tkr  

 

Primärvård Gällivareområdet 

Verksamhetsområdet Primärvård Gällivareområdet inom Division Nära är i 

behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondit-

ion och funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller 

helt upphör. 

Tabell 13 – Investeringar Primärvård Gällivareområdet 

Investeringar Ort, 

placering 

Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Behandlingsstol Laponia 

HC 

 80 tkr ID 4077 

Totalt   80 tkr  
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Folktandvård 

Verksamhetsområdet Folktandvård inom Division Nära är i behov av att 

ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition och 

funktion samt att leverantörens möjlighet till support minskar eller helt upp-

hör. 

Tabell 14 – Investeringar Primärvård Gällivareområdet 

Investeringar Ort, 

place-

ring 

Nyinveste-

ring 

Reinveste-

ring 

Ärendenum-

mer 

Undersökningsen-

het 

Jokk-

mokk 

 230 tkr ID 1929 

Intraoral röntgen-

utrustning 

Jokk-

mokk 

 40 ID 1931 

Totalt   270 tkr  

 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet tas i beaktande vid nyinvestering-

ar i exempelvis teknik, utrustning och möbler. För möjlighet att öka jäm-

ställdheten mellan kvinnor och män ska hänsyn tas till anpassningsbarhet av 

till exempel möbler, lokaler och utrustning, vem som kommer att nyttja ut-

rustningen samt i vilken grad.    

Barnrättsperspektiv 

Investeringarna som ärendet avser bedöms inte påverka barnrättsperspekti-

vet. 

Protokollsutdrag skickas till: 

IT-/MT-direktör 

Divisionschefer 

Ekonomidirektör 
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