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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att Jokkmokk hälsocentral inom Division Närsjukvård beviljas 3 000 000 kr inom tilldelad investeringsram för division Länssjukvård för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning.
2. Regionstyrelsen beslutar att Haparanda hälsocentral inom Division Närsjukvård beviljas 4 000 000 kr inom tilldelad investeringsram för division Länssjukvård för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning.

Sammanfattning
Behov finns att ersätta röntgensystemen vid Haparanda hälsocentral samt
Jokkmokk hälsocentral, då den tekniska livslängden löper ut under 2018.
Detta innebär investeringar i två röntgensystem för totalt 5 000 000 kr samt
lokalanpassningar för totalt 2 000 000 kr.

Ärendet
Behov finns att ersätta röntgensystemen vid Haparanda hälsocentral samt
Jokkmokk hälsocentral, då den tekniska livslängden löper ut under 2018.
Jokkmokk
Den tekniska livslängden för röntgensystemet i Jokkmokk löper ut under
2018 och en reinvestering av befintligt system är nödvändigt för att upprätthålla verksamheten.
Jokkmokk hälsocentral har 4 784 listande patienter och producerar 1 130
röntgenundersökningar per år.
Ett nytt röntgensystem kostar 2 500 000 kr i inköp och anpassningar i befintlig lokal för det nya systemet kostar 500 000 kr. Årliga service- och supportkostnader tillkommer och beräknas till cirka 100 000 kr mer än nuvarande
kostnader på grund av den ökade komplexiteten i de moderna systemen.
Typ av investering

Investeringsutgift

Röntgensystem

2 500 000 kr

Lokalanpassning

500 000 kr

Tabell 1. Investeringsutgifter på grund av utbyte av röntgensystemet i Jokkmokk
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Typ av kostnad

Förändrad årlig driftkostnad

Service och support

100 000 kr

Tabell 1. Förändrade driftkostnader på grund av reinvestering av röntgensystemet i Jokkmokk
Investeringsutgift på 3 000 000 kr för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning finansieras via tilldelad investeringsram för division Länssjukvård.
Utökade driftkostnader p.g.a. reinvesteringen finansieras av division Närsjukvård.
Haparanda
Den tekniska livslängden för röntgensystemet i Haparanda löper ut under
2018 och en reinvestering av befintligt system är nödvändigt för att upprätthålla verksamheten.
Haparanda är länets största glesbygdshälsocentral med sina 9 184 listade
patienter och producerar 2 110 röntgenundersökningar per år.
Ett nytt röntgensystem kostar 2 500 000 kr i inköp och anpassningar i den
nya lokalen beräknas till 1 500 000 kr.
Röntgenverksamheten i Haparanda kommer att flyttas upp från källarplanet
till en ny lokal på entréplanet. Nuvarande lokal i källaren frigörs och Haparanda kommun planerar att överta de lokalytorna, vilket innebär en hyresreducering per år på cirka 290 000 kr för Region Norrbotten. I och med att
anpassningen i den nya lokalen är cirka 1 000 000 kr dyrare än i befintlig
lokal innebär det en utökad avskrivningskostnad för Region Norrbotten med
cirka 145 000 kr per år. Detta ger en total kostnadsreducering på cirka
145 000 kr per år gällande lokalen.
Årliga service- och supportkostnader tillkommer och beräknas till cirka
100 000 kr mer än nuvarande kostnader på grund av den ökade komplexiteten i de moderna systemen.
Typ av investering

Investeringsutgift

Röntgensystem

2 500 000 kr

Lokalanpassning

1 500 000 kr

Tabell 1. Investeringsutgifter på grund av utbyte av röntgensystem i Haparanda
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Typ av kostnad

Förändrad årlig driftkostnad

Service och support

100 000 kr

Lokal

-145 000 kr

Tabell 1. Förändrade driftkostnader på grund av reinvestering av röntgensystem i Haparanda
Investeringsutgift på 4 000 000 kr för reinvestering av befintligt röntgensystem samt tillhörande lokalanpassning finansieras via tilldelad investeringsram för division Länssjukvård.
Utökade driftkostnader p.g.a. reinvesteringen finansieras av division Närsjukvård.
Genomförande
Division Närsjukvård ansvarar för genomförandet som bedrivs inom ramen
för Regionens projektmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det
finns kontrollfunktioner för mål, budget, resurser och risker.
Tidplanen kommer att utarbetas i detalj med vald leverantör med målet att
bägge systemen är införda under 2018.
Protokollsutdrag skickas till:
Divisionschef Närsjukvård
Divisionschef Länsteknik
Länschef Bild- och funktionsmedicin
Ekonomidirektör Ekonomi- och planeringsavdelningen
Budgetchef Ekonomi- och planeringsavdelningen
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