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Ansökan om medel ur akut haveripott eller
omdisponering inom investeringsbudget (Obs! Skickas
som WORD-dokument, ej PDF)

Ansökan ska vara komplett ifylld och rymmas på en sida. Blanketten delges regionstyrelsen.
Skickas till investeringsrådets sekreterare georgios.bitsakis@regionjh.se
Obs att investeringen måste ha kommunicerats med upphandlingsenheten och MTA och/eller
fastighet innan ansökan lämnas in.
Investeringsobjekt och

Finns offert som kan bifogas ansökan? Nej Om inte: Upphandling

belopp (kr): 700 000 kr ?

måste göras. Tidigare lovad drygt 300 tkr/apparat av GE
Vad grundas äskad investeringskostnad på?

Har investeringen äskats
i något års

Om ”ja”, ange vilket år: 2018 och delvis år 2019

investeringsplan? Ja

Om ”nej”, ange varför och när investeringen blir helt avskriven:

Upphandling har

j

kontaktats

a

Ja, Vem på upphandling har kontaktats? Anna-Karin Svensson

Upphandling har inte
kontaktats
Har MTA och/eller
fastighet kontaktats?

Om investeringen avser medicinteknisk utrustning och/eller kräver

ja

fastighetsinvesteringar ska MTA och/eller fastighet kontaktas innan
ansökan lämnas in.
Ange vilken sakkunnig ingenjör/tekniker som har kontaktats:
Ange anläggningsnr/id-nr i anläggningsregistret för utrustning som
ska ersättas:

Område:

Kvinna

Motiv:

Området planerade utbyte av två ultraljudsapparater år 2018.
Detta utbyte uppsköts till år 2019 pga dålig ekonomi i regionen.
Verksamheten orkade inte ta tag i detta under våren då det
måste vara en uppghandling av ultraljudsapparater. Under
hösten stängdes investeringarna.
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Verksamheten har 3 ultraljudsapparater vid gynmottagningen
och 1 vid Kvinnohälsan som är ca 12-13 år.
Området önskar därför att omfördela beviljade medel (700 tkr)
för inköp av laparoskop med kamera mm till inköp av 2
ultraljudsapparater år 2020.
Dessa båda ultraljudsapparaterna ska bytas ut mot två
befintliga. Se ovan.
Området har idag ett laparoskop med kamera mm. Vi lagade
detta i 2019. Området anser att vi klarar oss med vårt befintliga
laparoskop tills vidare. Det finns möjlighet att laga det igen
samt låna av kirurgområdet.
Konsekvens om

Området har flera riktigt dåliga gynekologiska

investeringen inte

ultraljudsapparater. Om verksamheten inte kan byta ut några

genomförs:

av dessa så är det ökad risk för extra mottagningsbesök för
patienten. Verksamheten kan också vid ökade problem få
dagligen minska med mottagning vid 1-2 undersökningsrum.
Vid mer än 90% av gynmottagningens patienter görs ett
ultraljud i samband med besöket.
Om 700 000kr inte räcker får området betala ev mellanskillnad
med pengar från driftbudgeten
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Övrigt:

Området har ansökt och muntligen halvt lovat att få inköpa 2
stora ultraljudsapparater år 2021 samt 2 mindre gynekologiska
ultraljudsapparater. Det finns inga avtal för någon av dessa
utan en upphandling måste göras. Området har starka
önskemål att få inköpa apparater från samma företag då
knappologin skiljer sig mellan företagen och det är många i
personalen som arbetar med apparaterna. Det finns då en
stark medicinsk säkerhet att man är kunnig på apparaterna.
Önskemål därför att under år 2020 göra en upphandling på alla
dessa apparater och med ev option. Två apparater inköps och
betalas under 2020 och de andra apparaterna betalas i början
på år 2021.

Datum samt underskrift

Områdeschef:

av områdeschef, inkl. tel.
nr:

Iréne Hoglert

Kontaktperson, inkl. tel.

20 20-04-23

nr:

Kontaktperson: Iréne Hoglert 070-600 4371

