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Investeringsbeslut - Alkotestsystem för 
ambulansverksamheten 
Dnr 01554-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att division Länssjukvård 1 tilldelas XX tkr från 

regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad investering i 

ett alkotestsystem. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten är i behov av att investera i ett alkotestsystem för att 

kunna möta upp till säkerhetskrav som kan förväntas inom en verksamhet 

som ambulanssjukvården. 

Ärendet 

Alkolåssystem 

I dagens samhälle förväntas det att personal hos företag, myndigheter och 

organisationer som framför fordon av olika slag har genomgått en nykter-

hetskontroll. Många företag som exempelvis bedriver taxi-, buss- eller annan 

transportverksamhet har sedan många år sådana system installerade.  

Även inom ambulanssjukvården har ett flertal regioner redan infört alkotest-

system. Av säkerhetsskäl är systemen inom ambulanssjukvården inte kopp-

lade direkt till fordonen utan i stället i en terminal på ambulansstationen som 

medarbetarna använder när arbetspasset påbörjas.  

Målet är att samtliga ambulansstationer i Norrbotten ska ha ett alkotestsy-

stem på respektive enhet. 

Funktionen innebär att man identifierar sig med SITHS-kort och därefter 

andas mot en beröringsfri IR-sensor. Resultatet visas inom några sekunder. 

Om resultatet är positivt (>0,2 promille) går en avisering till ansvarig chef 

och därefter hanteras personen i fråga enligt Region Norrbottens rutiner. 

Ekonomi 

Det finns en investeringsutgift för att driftsätta ett alkotestsystem i regionen, 

se tabell 1 – ekonomi alkotestsystem 

Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut alkotestsystem och bilaga 2 – LCC-kalkyl al-

kotestsystem är sekretessbelagda enligt lagen om offentlig upphandling fram 

tills tilldelningsbeslut är fattat. Dessa bilagor redovisar upphandlingsresultat 

inklusive investeringsutgifter samt service- och supportkostnader. 
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Tabell 1 – ekonomi alkotestsystem 

System Investeringsutgift 

Alkotestsystem XX tkr  

Enligt bilaga 1 – Tilldelningsbeslut alkotestsy-

stem samt bilaga 2 – LCC-kalkyl alkotestsystem 

Investeringsutgift för alkotestsystemet finansieras via tilldelad investerings-

ram för 2021 för regionstyrelsen. 

Investeringen ger även upphov till en utökad driftkostnad för service- och 

support av systemet på XX tkr per år och hanteras inom befintliga ramar 

inom ambulanssjukvården. 

Genomförande  
Division Länssjukvård 1 ansvarar för införandet som bedrivs inom ramen för 

regionens förvaltningsmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det 

finns kontrollfunktioner för mål, budget och risker. 

Beställning sker i enlighet med upphandlat avtal. 

Införande bedöms ske under kvartal XX 2022. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 
Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut alkotestsystem (sekretessbelagd enligt lagen 

om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat) 

Bilaga 2 – LCC-kalkyl alkotestsystem (sekretessbelagd enligt lagen om of-

fentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat) 

Protokollsutdrag skickas till: 
Divisionschef Länssjukvård 1 

Divisionschef Regionstöd 

IT-/MT-direktör  

Ekonomidirektör 
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