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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? Ja

belopp (kr): 500 tKr (2

Vad grundas äskad investeringskostnad på?

avancerade spaltlampor)

Har investeringen äskats Om ”ja”, ange vilket år: 2020
i något års

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

investeringsplan?
Upphandling har

x Om Ja, Vem på upphandling har kontaktats? Sara Lalander, Lena

kontaktats

Larsson.

Upphandling har inte

Om INTE, kontakta upphandling lena Larsson, 063-14 77 28,

kontaktats

lena.larsson@regionjh.se eller Sara Lalander, 063-14 77 89,

sara.lalander@regionjh.se innan ansökan lämnas in.
Har MTA och/eller
fastighet kontaktats?

Om investeringen avser medicinteknisk utrustning och/eller kräver

x

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

10198, 10645
Område:

ÖÖR

Motiv:

Ögonmottagningen är beviljad 500 tkr för 2 spaltlampor 2020.
Enheten begär nu omdisponering av detta till att köpa
ytterligare en synfältsapparat, HFA, för att 250 tkr samt 2
enklare spaltlampor/mikroskop för 114 tkr/st. De enkla
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mikroskopen är cirka 30 år gamla och inte helt tillförlitliga.
Ökat behov av synfältsundersökningar pga ökat antal patienter
med glaukom, därför behov av ytterligare synfältsapparat
(HFA). Nuvarande täcker inte behovet av
synfältsundersökningar.
Konsekvens om

Ökade väntetider och risk för vårdskada hos personer med

investeringen inte

Glaukom . Befintliga enkla mikroskop är närmare 30 år gamla

genomförs:

och inte tillförlitliga.

Övrigt:
Datum samt underskrift

Områdeschef: (Innan du skriver under ansökan kontrollera att

av områdeschef, inkl. tel.

den skickas till Investeringsrådet som WORD-dokument (ej

nr:

PDF) och att alla punkter ovan är i fyllda/besvarade.

Kontaktperson, inkl. tel.
nr:

Ofullständig ansökan kommer att returneras för komplettering)
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Kontaktperson:

