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Omdisponering av beslutad investeringsram för 
Medicinsk diagnostik  
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta  

 Godkänna en omdisponering av investeringsram för 

skelettlaboratorium till upphandling av IT-system för 

mammografi med 5 miljoner 

 

Sammanfattning  

Inom ramen för beslutade investeringsmedel för Medicinsk Diagnostik 

redovisar verksamheten behov av att omdisponera medel. I en 

prioritering föreslås att 5 miljoner kronor omdisponeras genom att medel 

för skelettlaboratorium överförs till finansiering av ökade utgifter för 

upphandling av IT-system inom mammografi.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



 

      1(2) 

2015-08-18 RJL 2015/1670 

  

 

   

 

Regionledningskontor  

Ekonomi  

Eva Astliden Milton 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Omdisponering av beslutad 
investeringsram för Medicinsk Diagnostik 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en omdisponering av investeringsramen för skelettlaboratorium till 

upphandling av IT-system för mammografi med 5 miljoner kronor.  

Sammanfattning 
Inom ramen för beslutade investeringsmedel för Medicinsk Diagnostik redovisar 

verksamheten behov av att omdisponera medel. I en prioritering föreslås att 5 

miljoner kronor omdisponeras genom att medel för skelettlaboratorium överförs 

till finansiering av ökade utgifter för upphandling av IT-system inom 

mammografi.  

Information i ärendet 

Bakgrund  
Landstingsstyrelsen beslutade den 2013-12-17 om en investeringsram för 

Medicinsk Diagnostik för 2014 med totalt 43,3 miljoner kronor. 8 miljoner kronor 

avsattes till 2 skelettlaboratorium. Detta var en del i en större upphandling av 

skelettlaboratorium för 2012-2015.  

 

Landstingsstyrelsen beslutade 2014-12-16 om en investeringsram för Medicinsk 

Diagnostik för 2015 med totalt 50,6 miljoner kronor. 7 mnkr avsattes för 

upphandling av IT-system för mammografi. (mammografi-RIS/PACS = 

Radiological Information System/Picture Archive, Communications System). 

 

Verksamhetsområdet Medicinsk Diagnostik redovisar att utgiften för upphandling 

av nytt IT-system för mammografi blir högre än beräknat. För finansiering av 

ökad utgift föreslår verksamhetsområdet att 5 miljoner kronor omdisponeras från 

ramen för skelettlaboratorium. Investeringsutgiften för skelettlaboratorium blir 
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lägre än beräknat. Det beror på priset blev lägre än förväntat samt att  skelettlabbs-

utrustningar reduceras.  

Beslut skickas till 
Medicinsk Diagnostik 

Regionledning Ekonomi 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

regiondirektör  ekonomidirektör 

 

 


