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Landstingsstyrelsen

Inköp av strålningsutrustning (accelerator) till Radiumhemmet, Karolinska
sjukhuset

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson

ÄRENDET
Produktionsstyrelsen föreslår en investering i inköp av strålningsutrustning till Radiumhemmet som ersättning för den accelerator som måste bytas ut.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att överlämna ärendet för beslut till styrelsen för Karolinska sjukhuset.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Produktionsstyrelsen har den 17 december 2002, enligt förvaltningens förslag, föreslagit landstingsstyrelsen besluta att godkänna investeringen i inköp av strålningsutrustning
för Radiumhemmet inom ramen för en total investeringsutgift om 20 000 000 kronor.
Produktionsförvaltningens tjänsteutlåtande den 17 december 2002 bifogas (bilaga).

Ärendet har remitterats till landstingskontoret.

Koncernledningen har i tjänsteutlåtande den 12 februari 2003 föreslagit landstingsstyrelsen besluta att överlämna ärendet för beslut till styrelsen för Karolinska sjukhuset.
Vid sammanträdet den 17 december 2002 har produktionsstyrelsen i egenskap av styrelse för karolinska sjukhuset godkänt investeringen om 20 000 000 kronor i ersättningsaccelerator till Radiumhemmet. Från 2003 har Karolinska sjukhuset egen styrelse vilken
valdes vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 januari 2003.
I sin hantering av ärendet har produktionsstyrelsen följt regler och principer i den gamla
investeringsprocessen. Landstingsfullmäktige har den 10 september 2002 beslutat om ny
investeringsprocess i Stockholms läns landsting som bland annat bygger på att investeringsplaner fastställs av landstingsfullmäktige.
Fullmäktige har vid sammanträdet 10 – 11 december 2002 beslutat om budget för
Stockholms läns landsting för 2003 och fastställt investeringsplan för 2003 – 2007. Investeringsvolymen avseende utrustningsanskaffning vid Karolinska sjukhuset bestämdes till
176 000 000 kronor. I detta sammanhang förtydligades att beloppet avser högsta volym
inom vilken enheten beslutar om varje enskilt investeringsobjekt oavsett objektets totalkostnad samt att ansvaret att prioritera objekten åligger respektive resultatenhet.
Enligt koncernledningens bedömning ska frågan om inköp av accelerator till Radiumhemmet hanteras av styrelsen för Karolinska sjukhuset. Varför ledningen föreslår att ärendet
överlämnas till sjukhusets styrelse för beslut.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 5 mars 2003.

