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Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt november

Seminarium om barnens perspek v 

                                                                                                  Bild: Region Västmanland

Nyligen genomfördes e  seminarium med e  femtontal medarbetare från de

vårdverksamheter som ska fly a in i det nya sjukhuset. Syftet var a  diskutera

hur barn och ungas perspek v kan tas med in i det nya akutsjukhuset i

Västerås. Arbetet påbörjades redan i somras då Regionen genomförde en

workshop med unga vuxna. 

Seminariet handlade om barnkonven onen, konsten i det nya akutsjukhuset

samt en presenta on av Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso-

och sjukvård, NOBAB, som presenterades av Anna Lindén, verksamhets-

utvecklare på Barnkliniken. Därefter diskuterade deltagarna på vilka sä  barnens

perspek v kan tas med i det fortsa a arbetet. 

- Vi diskuterade hur våra arbetssä  och vårt bemötande kan utgå ifrån barn och

ungas perspek v när de kommer som pa ent eller besökare ll det nya

akutsjukhuset. Det är väldigt roligt a  leda arbeten som de a och få möjlighet a

möta så mycket kompetens och engagemang från deltagarna, säger Ellinor

Smeds, projektledare, Projekt vårdverksamhet.

Några av de områden som gruppen kommer ta med i fortsa a planeringen är:

•       Trygghet

•       Bemötande och arbetssä

•       Bemötande och utbildning

•       Språkförståelse

•       Lek

•       Teknikutveckling
 

Pågående arbeten på sjukhusområdet

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1669&e=[email]&r=[field1]&h=DD750722D26C36C37E193751CF68686F
http://www.regionvastmanland.se/


Ledningar ska fly as

Det pågår en hel del arbeten på

sjukhusområdet i Västerås. De a görs

för a  frigöra mark där det nya

akutsjukhuset ska stå. Det är bland

annat ledningsomläggningar som

pågår just nu.

- Vi måste fly a ledningarna som

ligger i vägen. Det medför arbeten

som bland annat innefa ar borrning i berg och sprängningsarbeten. Det behövs 

för a  kunna lägga ner ledningarna på andra platser på sjukhusområdet, berä ar

Mar n Björk, byggprojektledare för de förberedande arbetena.

Informa on ll verksamheterna

Arbetena u örs av olika entreprenörer. Sakkunniga konsulter tar fram underlag

och bedömningar på hur arbetet påverkar närområdet. Projektet har dialog med

deras experter och även med de verksamheter som ligger nära de planerade

arbetena.

- Vi informerar all d berörda verksamheter och går igenom hur arbetet kommer

märkas. Vi vill förstås störa så lite som möjligt, men vissa arbetsmoment kommer

märkas av, säger Mar n Björk.

 

Övrigt som är på gång på området 2021/2022:

Markarbeten för den nya elförsörjningsbyggnaden vid ambulanssta onen

har inle s.

I början på nästa år ska den nya gatan S na Olsdo ers gata ersä a Aina

Wifalks gata, som då stängs för ombyggnad. 

Rivning av byggnad 21 (på sydöstra delen av sjukhusområdet) inleds efter

årsskiftet. 

 

Linje 1 får ny körväg vid sjukhuset 

I samband med bygget av e  ny  akutsjukhus får området en ny bussgata som

passerar sjukhuset via Utmarksgatan och norra Adelsögatan. Från och med den

12 december gäller den nya körvägen för linje 1. Den nya körvägen innebär a



Fakta om sjukhuset

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår lokaler

för vårdverksamheter, utrustning,

inredning samt teknisk försörjning,

materialförsörjning och infrastruktur.

Bygg den beräknas ll cirka å a år.

Innehållet i det nya akutsjukhuset är

bland annat: opera on, röntgen,

akutmo agning, förlossning,

intensivvård, vårdplatser och

mo agningar.

Mer informa on

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben:

www.regionvastmanland.se/

akutsjukhusetvasteras

 

Informa on pågående arbeten:

www.regionvastmanland.se/arbeten

 

Har du frågor?

Maila ll:

ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se

hållplats Sjukhuset fly as ll Utmarksgatan och hållplats Adelsögatan fly as cirka

200 meter ll en annan plats norrut på samma gata. Nu pågår markarbeten och

färdigställande av nya bussgatan. Läs mer på www.vl.se
 

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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