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RS/125/2020
Omdisponering inom beslutad investeringsbudget 2020 –
Två ultraljudsapparater samt en undersökningsstol
Ärendebeskrivning
Områdena Kvinna och Kirurgi äskar omdisponering inom beslutad
investeringsbudget för år 2020. Beslutad total investeringsram för år 2020
förändras inte genom föreslagna omdisponeringar.
Området Kvinna
I beslutad investeringsbudget 2020 återfinns inom ramen för investeringar
kopplade till investeringsrådet, 700 000 kr avseende inköp av ett laparoskop.
Området äskar att de beslutade medlen för laparoskopet omdisponeras till inköp av
två ultraljudsapparater för motsvarande budget istället (ansökan bifogas).
Verksamheten har tre ultraljudsapparater vid gynmottagningen och en vid
kvinnohälsan. Dessa är ca 12-13 år och är riktigt dåliga gynekologiska
ultraljudsapparater. Om några av dessa inte kan bytas ut är det ökad risk för extra
mottagningsbesök för patienten. Vid mer än 90% av gynmottagningens patienter
görs ett ultraljud i samband med besöket. Verksamheten kan därför vid ökade
problem med apparaterna behöva minska de dagliga mottagningarna vid en-två
undersökningsrum. Laparoskopet lagades år 2019 och området anser att det klarar
sig med det tills vidare. Det finns möjlighet att laga det igen samt låna av
kirurgområdet.
I investeringsplan 2021 har området ansökt om att få köpa in två stora
ultraljudsapparater samt ytterligare två mindre gynekologiska ultraljudsapparater.
Det finns inga avtal för någon av dessa utan en upphandling måste göras och det
finns starka önskemål om att få köpa in 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. Önskemålet är därför att under år 2020 göra en upphandling på alla
dessa apparater och med eventuell option. Två apparater köps in och betalas under
2020 och de andra två apparaterna köps och betalas i början på år 2021. Äskade
medel om 700 000 kr är inte säkrade då upphandling saknas för närvarande.
Eventuellt budgetöverskridande får området finansiera från driftbudgeten. Notera
att alla äskade inköp avser reinvesteringar.
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Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 27/4 2020 och föreslår
att omdisponeringen godkänns.

Området Kirurgi
Området sökte den 2/4 2020, 99 780 kr ur den akuta haveripotten för att investera i
en undersökningsstol som havererat. Enligt delegationsbeslut från Regiondirektören
den 8/4 2020 (bifogas) avslogs ansökan om finansiering ur 2020 års akuta haveripott
då investeringen i undersökningsstolen inte bedömdes uppfylla de krav som
berättigar till prioritering inom den akuta haveripotten. Enligt samma beslut föreslås
det att området i första hand får återkomma med ett äskande om omdisponering
bland 2020 års beviljade investeringar vilket området nu gör.
I beslutad investeringsbudget 2020 återfinns inom ramen för investeringar kopplade
till investeringsrådet, 246 000 kr avsatt för investering i ett flexibelt cystoskop.
Området äskar att de beslutade medlen för cystoskopet omfördelas för inköp av
undersökningsstol istället och att investeringen i cystoskopet utgår. Verksamheten
har idag ett antal flexibla cystoskop. Dessa används flitigt då produktionen är hög.
Därför finns det behov av kontinuerlig investering i flexibla cystoskop. Dock krävs
en ny undersökningsstol till uroterapin då de idag är mycket begränsade i sin
verksamhet pga trasig stol. Därför väljer området att omfördela medel för att istället
köpa en stol. Det finns risk för ökade kostnader för reparation av cystoskop men
området ser ingen annan lösning än denna i dagsläget då ansökan om medel ur
haveripott för inköp av undersökningsstol nekades.
Enligt Regler för investeringar ska regionstyrelsen fastställa omdisponeringar inom
investeringsbudgetens totalram. Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet
2020-05-14 § 46 och föreslår regionstyrelsen att föreslagna omdisponeringar
godkänns.

Regiondirektörens förslag
1. Under år 2020 beslutad investering i laparoskop genomförs inte. Beviljad budget
om 700 000 kr omdisponeras för inköp av två ultraljudsapparater för
motsvarande budget.
2. Under år 2020 beslutad investering i cystoskop genomförs inte. Av beviljad
budget om 246 000 kr omdisponeras 100 000 kr för inköp av undersökningsstol
istället.
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