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Investeringsbeslut - MT, IT och övriga
inventarier, november 2021
Dnr 01321-2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1) division Nära tilldelas 3 130 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
2) Division Funktion tilldelas 1 495 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
3) division Länssjukvård 1 tilldelas 475 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvestering.

Sammanfattning
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till service och support minskar eller helt upphör samt av att göra viss komplettering 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 att leverantörens möjlighet till service och support minskar eller helt upphör samt av att göra viss komplettering 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.
Ersätta röntgensystem på Arvidsjaur hälsocentral
Arvidsjaur är i behov av att ersätta sitt röntgensystem på grund av dess kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till service och support
minskar eller helt upphör.
Arvidsjaur hälsocentral har cirka 6 200 listade patienter och producerar cirka
1 900 röntgenundersökningar per år.
Ett (1) nytt röntgensystem kostar cirka 2 000 000 kr i inköp enligt gällande
avtal och ombyggnationer för att införa det nya systemet kostar cirka 1
000 000 kr. Se tabell 1 – röntgensystem.
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Tabell 1 – röntgensystem.
Investeringsutgifter (tkr)

Ärendenummer

Röntgensystem (Arvidsjaur)

2 000 tkr

ID 4114

Ombyggnation (röntgensystem Arvidsjaur)

1 000 tkr

ID 4202

Investeringsutgift för röntgensystem och ombyggnation finansieras via regionens tilldelade investeringsram för 2021
Röntgensystemet och ombyggnationen skrivs av tillsammans på sju år.
Årliga service- och supportkostnader tillkommer efter garantitiden, som är
ett (1) år, på cirka 100 000 kr mer, än nuvarande kostnader på grund av den
ökade komplexiteten i de moderna systemen.
Övriga investeringar
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till service och support minskar eller helt upphör samt att göra viss komplettering
av teknik inom befintliga verksamheter. Se tabell 2 – övriga investeringar.
Tabell 2 – övriga investeringar.
Verksamhetsområde

Benämning

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

An/Op/IVA (Kalix)

Patientövervak till MR

770 tkr

ID 3201

Bild- och funktionsmedicin (Piteå och Sunderbyn)

Ankomstterminaler

180 tkr

ID 130

Bild- och funktionsmedicin (Sunderbyn)

System för
beredning av
radiofarmaka

545 tkr

ID 2248

VO Neuroc/

Diskmaskin

25 tkr

ID 3188

VO Med reh Pe, Kal,
Gve, Kir

Endoskopiutrustning

450 tkr

ID 4141

VO Primärvård LuleåBoden (Harads)

EKG-apparat

neurologi/strokevård
(Sunderbyn)

130 tkr

Totalt

855 tkr

Utökade årliga avskrivningar (år 1-7)

120 tkr

ID 4320
1 245 tkr
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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
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer
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