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Sak 5-2023 – Investeringer 2023

Formål:
Formålet er å vedta enkeltinvesteringer med verdi over 2 millioner kroner, samt orientere om pågående 
prosesser for investeringer. 

Sakssammendrag: 
I styresak 44-2022 fra desember 2022 ble det vedtatt et investeringsbudsjett på totalt 11,7 millioner kroner 
for 2023. I styrets vedtak sies det at enkeltinvesteringer på over 2 millioner kroner skal legges frem som egen 
sak for styret.

Sykehuset har nå to planlagte investeringer over 2 millioner kroner vi ønsker å legge frem for styret. I tillegg 
gis en orientering om en planlagt investering i 2024.

Koloskopi – Dagkirurgisk avdeling
Det vedtatte investeringsbudsjettet ligger med en sum på 3,7 millioner kroner for utstyr til oppstart av 
koloskopi på dagkirurgisk avdeling. Avdelingen har arbeidet videre med denne saken og det konkluderes 
med at leasing av utstyr vil være å foretrekke fremfor kjøp.

Totale leasingkostnader, inkludert serviceavtale, vil i leasingperioden på 5 år komme på ca. 4,9 millioner 
kroner, da med mulighet for å kjøpe ut utstyret etter leasingperioden. Estimert levetid for dette utstyret vil 
være ca. 10 år. Det tas høyde for at endelig leasingpris indeksreguleres før avtale inngås.

Det vises til vedlegg 1 hvor positive konsekvenser for pasienter og ansatte er vurdert opp mot den 
økonomiske konsekvensen.

Analyseinstrument klinisk kjemi – Laboratoriet
Det vedtatte investeringsbudsjettet ligger med en sum på 2,0 millioner kroner for utskifting av 
analyseinstrument for klinisk kjemi på laboratoriet.

Tilbudet laboratoriet har mottatt på instrumentet er på 2,5 millioner kroner inkludert mva. Det vises til 
vedlegg 2 for ytterligere redegjøring av investeringen.

MR-apparat – Radiologisk avdeling
I investeringsbudsjettet for 2023 ligger det en planlagt investering for 2024 på nytt MR-apparat på 7 
millioner kroner. Vi ønsker her kort å orientere om status på dette. Det vises til vedlegg 3 hvor prosessen i 
dette arbeidet er beskrevet. 
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Medbestemmelse:
Saken berører ikke ansatte, ledere eller organisasjonen i en slik grad at den har vært eller bør drøftes i IDF. 

Verdier:
Investeringene understøtter verdiene omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevisst.

Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at dagkirurgisk avdeling kan inngå avtale om leasing av utstyr til koloskopi innenfor 

rammene som beskrevet. 
2. Styret vedtar at laboratoriet kan anskaffe nytt analyseinstrument innenfor rammene som beskrevet. 
3. Styret tar orienteringen om prosess for utskifting av MR-apparat på radiologisk avdeling til 

orientering. 

Vedlegg:
1. Koloskopi DKA
2. Utskifting av analyseinstrument LAB 
3. Prosess MR RAD

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør
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