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Styresak 026-2022  
Anskaffelse av ny CT til Nordlandssykehuset Lofoten 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
 
1. Styret avsetter 15 mill. kr fra investeringsrammen til styrets disposisjon til investering i ny 

CT ved Nordlandssykehuset Lofoten. 
 

Bakgrunn: 
Investeringsrammene til Nordlandssykehuset fastsettes av Helse Nord RHF. Løpende 
reinvesteringer i utstyr må planlegges innenfor rammen for styrets disposisjon. 
Konsernbestemmelser for investeringer i Helse Nord fastsetter fullmakter og krav til 
behandling og dokumentasjon av investeringsbeslutninger. Jamfør konsernbestemmelsenes 
punkt 5.3 skal styret i helseforetaket behandle investeringer med en samlet kostnad på 10 
mill. kr som enkeltprosjekt. Styret bes i denne saken om å ta stilling til anskaffelse av ny CT-
maskin i Lofoten for å erstatte den gamle maskinen som er nær brekkasje. 

Direktørens vurdering: 
CT maskin ved sykehuset i Lofoten vurderes helt nødvendig for opprettholdelse av et godt 
pasienttilbud. En langvarig driftsstans på CT-maskinen vil gi store konsekvenser for 
pasienttilbudet for befolkningen i Lofoten, samt påføre Nordlandssykehuset store kostnader 
ved at pasientene må reise til andre sykehus for å få utført nødvendige undersøkelser. 
  

1. Innledning 
CT (computertomografi) er en avansert form for røntgen som er et viktig verktøy ved 
diagnostikk. Dagens CT ved radiologisk enhet Lofoten er utrangert. Maskinen har flere 
tekniske begrensinger, og er brekkasjetruet som følge av alder. Det er også avdekket at 
stråledoser som gis i forbindelse med undersøker med dagens maskin befinner seg i det 
høyere sjiktet ref. statens stråleverns referansedoser. Behovet for utskifting av dagens maskin 
har vært meldt gjennom flere år, men nyanskaffelse har vært utsatt som følge av begrensede 
investeringsmidler. 
 
Ved sykehuset i Lofoten utføres om lag 4000 CT-undersøkelser pr år. En lengre driftsstans 
som følge av brekkasje på maskinen vil få store konsekvenser for pasienttilbudet. Videre vil 
en slik stans generere betydelige pasientreisekostnader ved at pasienter fra Lofoten må reise 
til Stokmarknes eller Bodø for å få gjennomført CT-undersøkelser.  Manglende mulighet for CT 

Saksbehandler:  Gro Ankill, Beate Sørslett 

Dato dok: 31.03.2022 

Møtedato: 05.04.2022 

Vår ref:  2019/5978 

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202020/20200421/Styresak%2052-2020%20Konsernbestemmelser%20for%20investeringer%20i%20Helse%20Nord,%20oppdatering.pdf


 

Styresak 026/22                                   Møtedato: 5. april 2022                                                           2 

undersøkelser har betydning for ø-hjelps tilbudet i Lofoten, innenfor f.eks diagnostikk ved 
traume eller hjerneslag. For å unngå driftsstans med de konsekvenser dette vil innebære for 
pasienttilbudet og økonomien vurderes det nødvendig å prioritere erstatning av CT i Lofoten i 
2022. 
 
Nordlandssykehuset har opsjon på CT-maskin fra tidligere anskaffelse til sykehuset i Bodø, 
som utløper i desember 2022. Dersom denne opsjonen benyttes vil anskaffelsen kunne 
gjennomføres raskere enn ved ordinær anskaffelsesprosess, og maskinen kan komme på plass 
tidligere. Videre vil anskaffelse av tilsvarende utstyr som i Bodø gi driftsfordeler og mulighet 
for bedre samhandling mellom enhetene 
 
Innstallering av ny CT nødvendiggjør noen bygningsmessige endringer for å oppnå optimal 
plassering av ny maskin, arbeidsflyt og ivaretakelse av HMS.  Dette både fordi eksisterende 
lokaler der dagens CT er plassert er utdaterte og lite egnet for moderne drift og fordi ny CT 
maskin er større enn dagens maskin. Videre vil det være nødvendig å leie CT-buss i perioden 
hvor CT laben bygges om/ny CT installeres både for å opprettholde beredskap ved sykehuset i 
Lofoten, samt opprettholde aktivitet på CT. 
 
Samlede kostnader for ny CT, bygningsmessig tilpasning og leie av CT-buss i 
ombyggingsperioden er estimert til 15 mill. kr inkl. mva. Nordlandssykehuset fikk i Plan for 
2018-2021 tildelt 20 mill. kr i økte investeringsmidler for anskaffelse av kritisk utstyr. Disse 
midlene har inntil nå vært holdt av til reanskaffelse av større diagnostisk utstyr som er 
vurdert kritisk for driften. Finansiering av ny CT i Lofoten foreslås finansiert ved bruk av 10 
mill. kr fra tidligere bevilgning, samt 5 mill. kr fra investeringsmidler til styrets disposisjon i 
2022.  


