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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP518-42500794-139 0.4 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Investeringsbeslut - MT, IT och övriga 
inventarier, december 2021 
Dnr 01427-2021 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1) division Funktion tilldelas 1 070 tkr för inköp från regionens inve-

steringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar. 

2) division Länssjukvård 1 tilldelas 1 465 tkr för inköp från regionens 

investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade reinvesteringar 

och nyinvesteringar. 

3) division Länssjukvård 2 tilldelas 855 tkr för inköp från regionens in-

vesteringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvesteringar och 

nyinvesteringar. 

4) division Nära tilldelas 30 tkr för inköp från regionens investerings-

ram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvestering. 

5) Avdelning för regional utveckling tilldelas 60 tkr för inköp från reg-

ionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinve-

stering. 

6) Hälso- och sjukvårdsavdelningen tilldelas 170 tkr för inköp från reg-

ionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisad nyinve-

stering. 

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-
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rade upphandlingar är nödvändiga för att genomföra redovisade investering-

ar och därför behöver investeringsbeslutet ej föregås av ett inriktningsbeslut. 

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 

Infusionspumpar  685 tkr ID 2440, ID 3789 

Operationsbordstopp  385 tkr ID 4503 

Totalt  1 070 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 samt av viss komplettering inom befintlig verksamhet. 

Tabell 2 – Investeringar Akutomhändertagande 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Infusionspumpar  380 tkr ID 3388, ID 

3389, ID 3390, 

ID 3392, ID 

3383, ID 3401, 

ID 3402 

Ventilator  340 tkr ID 2688 

Kyldräkt 185 tkr  ID 3180 

Simulator för HLR  140 tkr ID 2819 

Totalt 185 tkr 860 tkr  

Utökade avskrivning-

ar (år 1-7) 

30 tkr   

 

  



 Sida 3 (6) 

 
 

 

ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP518-42500794-139 0.4 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Internmedicin/geriatrik 

Verksamhetsområdet Internmedicin/geriatrik 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 Internmedicin/geriatrik 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Infusionspumpar  105 tkr ID 3398, ID 

3403, ID 3404, 

ID 3406 

Totalt  105 tkr  

 

Medicin/rehab 

Verksamhetsområdet Medicin/rehab 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. 

Tabell 3 – Investeringar Medicin/rehab 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Infusionspumpar  275 tkr ID 3386, ID 

3387, ID 3393, 

ID 3385, ID 

3382, ID 3395, 

ID 3396 

EKG-utrustning  60 tkr ID 2858 

Totalt  335 tkr  

 

Infektion/hud/reumatologi/lungsjukvård 

Verksamhetsområdet Infektion/hud/reumatologi/lungsjukvård 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 upphör. 

Tabell 4 – Investeringar Infektion/hud/reumatologi/lungsjukvård 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Infusionspumpar  65 tkr ID 3394 

Utrustning för över-

vakning av sömnapné 

150 tkr   
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Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Totalt 150 tkr 65 tkr  

Utökade avskrivning-

ar (år 1-7) 

20 tkr   

 

Allmän kirurgi och urologi 

Verksamhetsområdet Allmänkirurgi och urologi 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 upphör. 

Tabell 5 – Investeringar Allmänkirurgi och urologi 

Investeringar Nyinvestering Reinveste-

ring 

Ärendenummer 

Infusionspumpar  45 tkr ID 3399, ID 3400 

Läkemedelsvagnar  100 tkr ID 2509 

Totalt  145 tkr  

 

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 

Borr- och sågutrust-

ning 

150 tkr  ID 3280 

Infusionspump  25 tkr ID 3408 

Totalt 150 tkr 25 tkr  

Utökade avskriv-

ningar (år 1-7) 

150 tkr 25 tkr  
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Ögonsjukvård 

Verksamhetsområdet Ögonsjukvård inom Division Länssjukvård 2 är i be-

hov av viss komplettering av teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 7 – Investeringar ögonsjukvård 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Tonometer 40 tkr  ID 2943 

Totalt 40 tkr   

Utökade avskriv-

ningar (år 1-7) 

5 tkr   

 

Paramedicin 

Verksamhetsområdet Paramedicin 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. 

Tabell 8 – Investeringar Paramedicin 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Endoskopiutrustning  280 tkr ID 2771 

Totalt  280 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 9 – Investeringar Primärvård Kiruna 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Mikroskop  30 tkr ID 1904 

Utökade avskriv-

ningar (år 1-7) 

 30 tkr  
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Kultur 

Verksamhetsområdet Kultur inom Avdelning för regional utveckling är i 

behov av viss komplettering av teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 10 – Investeringar Kultur 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Säkerhetsskåp för 

silverföremål 

60 tkr  ID 4512 

Totalt 60 tkr   

Utökade avskriv-

ningar (år 1-7) 

10 tkr   

 

Forskning och utbildning 

Enheten Forskning och utbildning inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen är 

i behov av viss komplettering av teknik inom befintlig verksamhet. 

Tabell 11 – Investeringar Forskning och utbildning 

Investeringar Nyinvestering Reinvestering Ärendenummer 

Lågtemperaturfrys för 

blodprover inom 

forskningsverksamhet. 

170 tkr  ID 4465 

Totalt 170 tkr   

Utökade avskriv-

ningar (år 1-7) 

25 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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