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Tjänstgörande ledamöter
Karin Sundin (S) (ordförande)
Behcet Barsom (KD) (vice ordförande)
Sebastian Cehlin (M) (2:e vice ordförande)
Peter Björk (S)
Gunnel Kask (S)
Azra Prepic (S)
Carina Dahl (S)
Ulrika Björklund (M)
Willhelm Sundman (L)
Monika Aune (MP)
Gunilla Fredriksson (SD)
Elin Jensen (SD)
Maria Odheim Nielsen (V)
Frederick Axewill (S) ersätter Stina Lindbäck Olsson (S)
Xerxes Åkerfeldt (C) ersätter Charlotte Edberger (C)
Närvarande ersättare
Ewa Sundkvist (KD)
Carl Alm (M)
Anna Nordqvist (M)
Habib Brini (SD)
Övriga närvarande
Gustav Ekbäck, planeringschef
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Eva Åkesson Enelo, utredare
Kristina Berglund, nämndsekreterare
Maria Boström, nämndsekreterare
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Initiering av upphandlingsuppdrag för leasing av två kirurgiska
robotar
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Initiering av upphandlingsuppdrag för leasing av två
kirurgiska robotar
Diarienummer: 21RS7559
Sammanfattning
Allt fler canceroperationer genomförs i dag med robotkirurgi. Det beror på att det
innebär förbättrade medicinska möjligheter och att ingreppen är skon-sammare för
patienten än traditionell kirurgi.
Vid Universitetssjukhuset i Örebro finns för närvarande två robotar som kan
användas för kirurgiska ingrepp i cancerbehandling. Robotarna används inom de
medicinska områdena urologi, öron-näsa-hals, kirurgi och gynekologi.
För den ena av de kirurgiska robotarna finns ett leasingavtal som upphör i slutet av
september 2021. Den andra roboten, som är inköpt, är äldre och använder andra
instrument än den nyare roboten.
Genom att ha två robotar av samma generation blir det bättre förutsättningar för en
effektiv logistik för canceroperationer. Därför föreslås att i detta läge göra en
gemensam upphandling för två kirurgiska robotar. Upphandlingen föreslås förutsätta
att robotarna kan leasas eftersom det minskar investerings-kostnaderna för
verksamheten.
Beslutsunderlag
 FöredragningsPM hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-08-30, Initiering av
upphandlingsuppdrag för leasing av kirurgiska robotar
 Initiering av upphandling leasing av kirurgiska robotar
Anteckning
I samband med ärendets behandling föredrar hälso- och sjukvårdsdirektör Jonas
Claesson beslutsunderlaget.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att initiera upphandling för leasing av två kirurgiska robotar, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Markus Liljenroth, Upphandlingsavdelningen, Regionservice
Jenny Thor, medicinsk teknik, Regionservice
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