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Investering i en tredje datortomograf, inklusive ombyggnation
(HSN/1334/2019)
Sammanfattning
Enligt Region Jämtland Härjedalens regler för investeringar beslutar regionfullmäktige om en
investeringsram medan regionstyrelsen fördelar investeringsbudgeten. Regionfullmäktige har
vid sitt sammanträde den 15-16 oktober 2019, § 109, beslutat om Regionplan och budget
2020-2022. I regionplanen har en investeringsram för 2020 fastställts. Investeringsramen
uppgår 2020 till 123 miljoner kronor varav 96 miljoner kronor för investeringar kopplade till
investeringsrådet, 15 miljoner kronor för hjälpmedel och 12 miljoner kronor för investering i
en tredje datortomograf, inklusive ombyggnation. Investeringen för datortomografen ligger
därmed utanför det belopp som fördelas av regionstyrelsen och behöver hanteras på särskilt
sätt.
En investering av en tredje datortomograf föreslås utifrån att kapaciteten för
röntgenavdelningens två befintliga datortomograferna har uppnåtts. Datortomograferna är
inköpta 2011 (GE Healthcare) respektive 2013 (Philips). Datortomografen från 2011 är
ålderstigen och har nått sin tekniska livslängd men då GE fortfarande håller reservdelar så kan
maskinen hållas i drift något eller några år tills det inte finns delar längre. Den andra
datortomografen når sin tekniska livslängd 2021-11-16. Det är en ren basmaskin och klarar
inte alla typer av undersökningar. Då varje undersökning innebär bestrålning är det viktigt
med moderna maskiner för att kunna hålla stråldoserna på så låga nivåer som möjligt.
Datortomograferna har central betydelse på röntgenavdelningen. De har betydelse både vid
utredning av akuta sjukdomstillstånd (såsom kirurgiska bukåkommor, trauman och vid
strokediagnostik) som vid icke-akuta undersökningar där bland annat cancerutredningar och
kontroller utgör en stor del. Sedan 2011 har antalet undersökningar för de två maskinerna per
år ökats från ca 11 000 till ca 18 000. Vissa dagar görs upp mot 100 undersökningar.
Datortomograferna används i princip bara för produktion och planerade undersökningar görs
även kvällstid samt lördagar och söndagar med jämna mellanrum för att försöka hålla ledtider.
Andel undersökningar som påbörjades inom 8 veckor var i december månad 2018 89% vid
Datortomografisektionen. Allt talar för att antalet undersökningar kommer att fortsätta öka.
Med den personalbemanningen som kommer att finnas 2020 är bedömningen att det är
möjligt att driva en tredje datortomograf. I första hand är det tänkt att den ska placeras där det
idag finns ett så kallat genomlysningslab, som nu ska avvecklas. Rummet har i så fall behov
av ombyggnation. Den totala kostnaden för investeringen bedöms vara 12-15 miljoner kronor.
Investeringsrådet har gjort bedömningen att investeringen får uppgå till maximalt 12 miljoner
kronor och det är också det utrymmet som finns i regionplanen. Skulle det efter upphandling
behövas mer kommer den delen att tas med i ärendet om fördelning av investeringsbudgeten
på 96 miljoner kronor som ska behandlas på regionstyrelsens möte i december 2019.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen
Investering om 12 miljoner kronor i en tredje datortomograf, inklusive ombyggnation ska
genomföras.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen
Investering om 12 miljoner kronor i en tredje datortomograf, inklusive ombyggnation ska
genomföras.
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Investering i en tredje tomograf, inklusive ombyggnation
Rapport om investering av datortomograf
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