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ANSVARIG AVDELNING  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP518-42500794-149 0.3 

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

Investeringsbeslut -
Högfrekvensventilator 
Dnr 01554-2020 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. division Funktion tilldelas XX tkr för inköp från regionens investerings-

ram för 2021 enligt i ärendet redovisad reinvestering av en högfrekvensven-

tilator. 

2. Paragrafen anses vara omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en högfrekvensventilator på 

grund av dess kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till support 

helt eller delvis upphör. 

Ärendet 
Inriktningsbeslut för reinvestering av en högfrekvensventilator är taget av 

Regionstyrelsen 2020-12-09, § 222, ärende ” Investeringar i medicin- och 

informationsteknik”. 

Högfrekvensventilatorn används på intensivvårdsavdelningen på Sunderby 

sjukhus till att ventilera patienter både med hög och låg andningsfrekvens 

och samtidigt tillåta insyn i patientens luftväg för undersökning samt opera-

tiv åtgärd.  

Befintlig högfrekvensventilator är i behov av att ersättas på grund av dess 

kondition, funktion och att leverantörens möjlighet till support helt eller 

delvis upphör. 

Ekonomi 

Det finns en investeringsutgift för att ersätta högfrekvensventilatorn, se ta-

bell 1 – ekonomi högfrekvensventilator. 

Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut högfrekvensventilator och bilaga 2 – LCC-

kalkyl högfrekvensventilator är sekretessbelagda enligt lagen om offentlig 

upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat. Dessa bilagor redovisar 

upphandlingsresultat inklusive investeringsutgifter samt service- och sup-

portkostnader. 

Tabell 1 – ekonomi högfrekvensventilator 
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ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE 

Anders Nordin Göran Eriksson 

System Investeringsutgift 

Högfrekvensventilator XX tkr  

Enligt Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut högfrekvensventilator 

och bilaga 2 – LCC-kalkyl högfrekvensventilator 

Investeringsutgiften för högfrekvensventilatorn finansieras via tilldelad inve-

steringsram för 2021 för regionstyrelsen. 

Investeringen ger inte upphov till några utökade driftkostnader utan blir lik-

värdiga med dagens kostnader. 

Genomförande  

Division Funktion ansvarar för införandet som bedrivs inom ramen för reg-

ionens förvaltningsmodell för att på bästa sätt kunna säkerställa att det finns 

kontrollfunktioner för mål, budget och risker. 

Beställning sker i enlighet med upphandlat avtal. 

Införandet bedöms ske under kvartal två 2022. 

 Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Bilagor: 

Bilaga 1 – Tilldelningsbeslut högfrekvensventilator (sekretessbelagd enligt 

lagen om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat) 

Bilaga 2 – LCC-kalkyl högfrekvensventilator (sekretessbelagd enligt lagen 

om offentlig upphandling fram tills tilldelningsbeslut är fattat) 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Funktion 

Divisionschef Regionstöd 

IT-/MT-direktör 

Ekonomidirektör 
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