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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Investeringsbeslut - MT, IT och övriga 
inventarier, februari 2022 
Dnr 00032-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1) division Funktion tilldelas 230 tkr för inköp från regionens investe-

ringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar. 

2) division Länssjukvård 1 tilldelas 11 850 tkr för inköp från regionens 

investeringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar 

och nyinvesteringar. 

3) division Länssjukvård 2 tilldelas 580 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2022 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar.  

4) division Nära tilldelas 210 tkr för inköp från regionens investerings-

ram för 2022 enligt i ärendet redovisad reinvestering. 

5) division Regionstöd tilldelas 600 tkr för inköp från regionens inve-

steringsram för 2022 enligt i ärendet redovisad nyinvestering. 

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 
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. 

Tabell 1 – Investeringar Anestesi/operation/intensivvård 

Investeringar Nyinvestering Reinveste-

ring 

Ärendenummer 

Borrutrustning  130 tkr ID 2905 (tillägg 

till tidigare beslut 

av RS på 220 tkr) 

Totalt  130 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 2 – Investeringar Laboratoriemedicin 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Plasmatinare  100 tkr ID 3655 

Totalt  100 tkr  

 

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 3 – Investeringar Akutomhändertagande 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Ambulanser (5 stycken)  10 500 tkr ID 4143, ID 

4144, ID 4145, 

ID 4146, ID 

4147 

Totalt  10 500 tkr  
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Medicin/rehab Piteå, Kalix, Gällivare, Kiruna 

Verksamhetsområdet Medicin/rehab Piteå, Kalix, Gällivare, Kiruna 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 möj-

lighet till support minskar eller helt upphör samt av viss komplettering av 

teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 4 – Investeringar Medicin/rehab Piteå, Kalix, Gällivare, Kiruna 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Torkskåp för endoskop 230 tkr  ID 2384 

Dialysvåg  150 tkr ID 2526 

Blåsvolymmätare  105 tkr ID 3043 

Ultraljud för ekokardi-

ografi 

820 tkr  ID 3788 

Totalt 1 050 tkr 255 tkr  

Utökade avskrivning-

ar (år 1-7) 

150 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 viss komplettering inom befintlig verksamhet. 

Tabell 5 – Investeringar Barnmedicin 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Befuktare  45 tkr ID 4358 

Totalt  45 tkr  
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Ortopedi 

Verksamhetsområdet Ortopedi inom Division Länssjukvård 2 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 viss komplettering inom befintlig verksamhet. 

Tabell 6 – Investeringar ortopedi 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Utrustning för bence-

ment 

 550 tkr ID 4358 

Totalt  550 tkr  

 

Öron- näsa- och halssjukvård 

Verksamhetsområdet för Öron- näsa- och halssjukvård inom Division Läns-

sjukvård 2 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 7 – Investeringar öron- näsa och halssjukvård 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Sug  30 tkr ID 3615 

Totalt  30 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 8 – Investeringar Primärvård Södra Norrbotten 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Blåsvolymmätare  210 tkr ID 3044, ID 

3046 

Totalt  210 tkr  
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IT-/MT-stöd 

Verksamhetsområdet IT-/MT-stöd inom Division Regionstöd är i behov av 

viss komplettering av teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 9 – Investeringar IT-/MT-stöd 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Redundans nätverk 600 tkr  ID 3340 

Totalt 600 tkr   

Utökade avskriv-

ningar (år 1-3) 

200 tkr   

 

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 

Divisionschefer 

Ekonomidirektör 
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