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Investering i ny datortomograf till Norrtälje sjukhus AB

Ärendet
Norrtälje sjukhus AB har i skrivelsen av den 4 oktober 2005 hemställt om godkännande av investeringen i ny datortomograf för 12,6 mkr. Styrelsen för Norrtälje sjukhus AB godkände investeringen vid sammanträdet den 15 september
2005. Enligt landstingets investeringsprocess beslutas investeringar i maskiner och
inventarier med anskaffningskostnad över 10 mkr av landstingsfullmäktige.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta
att

godkänna investeringen i datortomograf för 12,6 mkr till Norrtälje sjukhus
AB i efterhand.

Bakgrund
Landstingsfullmäktige har i samband med beslut om 2005 års budget fastställt
investeringsplaner och angett utgiftsnivåer för landstingets förvaltningar och bolag.
Fullmäktiges beslut omfattar bland annat specificerade objekt, däribland maskiner
och inventarier med anskaffningskostnad över 10 mkr.
Den totala utgiftsnivån för maskiner och inventarier uppgår i 2005 års budget till
596 mkr, varav 13 mkr avser Norrtälje sjukhus. Sjukhusets investeringar 2005
omfattar endast ospecificerade objekt, dvs. objekt under 10 mkr. Fullmäktiges
beslut ligger helt i linje med sjukhusets ursprungliga förslag baserat på bedömningar och analyser framtagna under sommaren 2004.
I det nu aktuella ärendet redovisar Norrtälje sjukhus ett behov av investering i en
ny datortomograf för 12,6 mkr inkl moms som ersättning till den befintliga, och
sjukhusets enda, tomograf från 1996. Tomografen har nått sin ekonomiska och
tekniska livslängd. Under sommaren 2005 har tomografen drabbats av frekventa
driftstörningar, varav några har inträffat under pågående undersökningar av akut
svårt sjuka patienter. Trots utbyte av reservdelar och övriga insatser från leverantörens servicepersonal var den fortsatta användningen av tomografen inte möjlig.
Den medicinska säkerheten bedömdes vara hotad.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har tagit del av sjukhusets underlag och instämmer i den gjorda
bedömningen att investeringen i en ny datortomograf var nödvändig för att kunna
upprätthålla den medicinska säkerheten inom akutvården vid Norrtälje sjukhus.
Anskaffningen har genomförts genom Karolinska universitetssjukhusets optioner
på datortomografer, som Karolinska inte kommer att utnyttja.
Från sin sida vill förvaltningen förtydliga att investeringen innebär ett överskridande av sjukhusets ram. Samtidigt vill förvaltningen tillägga att den senaste prognosen indikerar ett investeringsutfall för maskiner och inventarier på 531 mkr mot de
budgeterade 596 mkr, varför anskaffningen av datortomografen till Norrtälje
sjukhus bedöms rymmas inom den totala ramen som fastställdes i 2005 års budget.
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