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Investering i ny datortomograf till Norrtälje Sjukhus AB
Bakgrund
Vid Röntgenkliniken, Norrtälje Sjukhus AB, finns idag en datortomograf som är
införskaffad i mars 1996. Den är således gammal och har nått sin ekonomiska och tekniska
livslängd. På klinken avses att systematiskt förnya den utrustning som är föråldrad och i
samband med detta göra en mindre anpassning av lokalerna för att förbättra logistiken. I
denna plan ingår ett byte av den aktuella datortomografen medio 2006. Landstingsledningen
är införstådd med behovet av förnyelsen för att sjukhuset ska kunna behålla sin status som
akutsjukhus.

Aktuell situation
Under sommaren 2005 har den nämnda datortomografen haft allt mer frekventa
driftstörningar, detta trots intensivt arbete av leverantörens servicepersonal och utbyte av ett
flertal reservdelar. Driftstörningarna är nu så frekventa att den medicinska säkerheten är
hotad. Någon ytterligare datortomograf finns inte på sjukhuset. Sjukhusets ledning har
därför beslutat att omprioritera investeringarna och finna vägar att skyndsamt byta
datortomograf för att undanröja hotet mot patientsäkerheten.

Ärendet
För närvarande undersöks möjligheterna att kunna köpa en av de datortomografer som
Karolinska Universitetssjukhuset har upphandlat men inte kommer att utnyttja. För Norrtälje
Sjukhus skulle detta förfarande ha väsentliga fördelar i form av snabbhet och
resursbesparing.
Den datortomograf som det finns option på är av samma fabrikat (GE) som den utrustning
som används på Danderyds Sjukhus. Detta är en fördel då en samverkan mellan
röntgenklinikerna på Danderyds Sjukhus och Norrtälje Sjukhus utreds och sannolikt
kommer till stånd i snar framtid.
Investeringens storlek är beräknad till 12,6 MSEK inklusive moms.

Beslut
Styrelsen för Norrtälje Sjukhus AB, beslutade på sitt sammanträde den 15 september 2005,
att förorda en datortomograf med 64 kanaler som bättre motsvarar framtidens behov och
rekommenderade en upphandling via Karolinska på lämpligt sätt och utan oklarheter.
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