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RS/125/2020
Omdisponering inom beslutad investeringsbudget 2020 –
Synfältsapparat
Ärendebeskrivning
Området Ögon Öron äskar omdisponering inom beslutad investeringsbudget för år
2020. Beslutad total investeringsram för år 2020 förändras inte genom föreslagen
omdisponering. I beslutad investeringsbudget 2020 återfinns inom ramen för
investeringar kopplade till investeringsrådet, 500 000 kr avseende inköp av två
avancerade spaltlampor. Området äskar att de beslutade medlen för lamporna
omdisponeras till inköp av ytterligare en synfältsapparat, HFA, för 250 000 kr samt
två enklare spaltlampor/mikroskop för 114 000 kr/st. Synfältsapparaten är en
nyinvestering medan spaltlamporna är reinvesteringar.
Området har lämnat nedan motivering till omdisponeringsbehovet:
Cirka 3000 personer i länet har den kroniska ögonsjukdomen glaukom, som skadar
vidvinkelseendet. Vidvinkelseendet mäts med en synfältsapparat. Cirka 15%
riskerar att bli blinda av Glaukom. Ögonmottagningen behöver genomföra cirka
5500 besök på grund av glaukom årligen, de allra flesta behöver göra
synfältsundersökning. Därtill utförs synfältsundersökning vid stroke, hjärntumörer,
behandlingskontroller för reumatiska sjukdomar samt vid utfärdande av
körkortsintyg (till exempel på grund av diabetes). Med områdets två nuvarande
apparater finns kapacitet att utföra cirka 70 % av de undersökningar som behöver
göras, trots att de används hela dagar under veckans alla dagar. Därför är området i
behov av ytterligare en synfältsapparat.
Investeringen medför ingen ekonomisk besparing. Nyinvesteringsbehovet genereras
för att öka patientsäkerheten och undersökningskapaciteten. Den innebär, utöver
investeringsutgiften och avskrivningskostnaden inga andra kostnader/intäkter.
Bortsett från avskrivningen påverkas alltså inte budgetutrymmet och
driftskostnadsökningen hamnar på 25 000 kronor per år (Investering, 250 tkr/
Avskrivningstid, 10 år).
Motivering till enklare spaltlampa
Spaltlampa/ögonmikroskop används vid alla besök på ögonmottagningen, det är en
förutsättning för ögonundersökning. Avancerade spaltlampor är ett måste för
läkarundersökning. Enklare spaltlampor kan användas för tryckmätning och
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ögonundersökning av sjuksköterska. Tidigare investeringar av avancerade
spaltlampor har gjorts för att byta ut de som inte fungerade tillfredställande. I
nuläget är de enkla spaltlamporna i sämst skick varför behovet av dessa är det
största.
Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 25/5 2020 och föreslår
att omdisponeringen godkänns.
Enligt Regler för investeringar ska regionstyrelsen fastställa omdisponeringar inom
investeringsbudgetens totalram. Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet
2020-06-11 § 65 och föreslår att styrelsen beviljar omdisponeringen.

Regiondirektörens förslag
1. Under år 2020 beslutad investering i två avancerade spaltlampor genomförs
inte.
2. Beviljad budget om 500 000 kr omdisponeras för inköp av nyinvestering i
ytterligare en synfältsapparat, HFA, för 250 000 kr samt två enklare
spaltlampor/mikroskop för 228 000 kr (114 000 kr/st).
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