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Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt oktober

Noggrann planering inför driftsä ning 
Innan sjukhuset öppnar upp för första pa enten så ska både lokalerna och

medarbetarna vara redo. Vårdpersonalen ska ha få  lära känna de nya

lokalerna och utbildats för ny utrustning. Redan nu är arbetet igång med a

planera inför det som kallas den ”kliniska driftsä ningen”. Negin Vedad,

projektledare, leder det arbetet. 

- Målet är a  säkerställa a  sjukhuset kan bedriva pa entsäker vård när vi tar

emot vår första pa ent, berä ar Negin Vedad.

Negin Vedad är projektledare och planerar den kliniska dri�sä ningen av det nya

akutsjukhuset i Västerås.

Det är mycket som ska göras innan sjukhuset kan öppna. Vårdpersonalen ska få

utbildning, bekanta sig i lokalerna, testa flöden, simulera arbetsmoment och

händelser för a  se hur allt fungerar dsmässigt.

- Allt handlar ju om a  vi ska bedriva pa entsäker vård och då ska

vårdpersonalen känna sig trygga i sin roll. Då måste de vara bekanta med

lokalerna och utrustningen. De ska få chans a  lära känna sin nya arbetsplats

innan sjukhuset öppnar, berä ar Negin Vedad.

 

Tusentals ska utbildas

Den kliniska driftsä ningsgruppen kommer a  förbereda infly ningen. Det

måste avsä as d för de a arbete och planeringen är mycket detaljerad. Det är

många personer som ska utbilda sig och alla ska in i e  schema.

- Det är mycket som ska planeras. Vissa verksamheter har mycket teknik och

utrustning, som exempelvis röntgen, sterilcentralen och opera on. De

verksamheterna behöver mycket utbildning för a  lära sig hur den nya

utrustningen fungerar, säger Negin Vedad.

 

Goda förutsä ningar a  lyckas

När vårdpersonalen har få  utbildningen så ska de få llgång ll lokalerna för a

bekanta sig med de nya miljöerna. Då får man bra förutsä ningar för a  lyckas

med si  arbete.
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- Men man får inte börja för digt, då kan man hinna glömma allt ny  man lär

sig.  Vi måste ha en bra tajming, säger Negin Vedad.

Förutom den kliniska driftsä ningen så kommer liknande planering ske för den

driftsä ningen av teknik och annat som rör själva fas gheten. Utbildning

kommer också a  ske för berörda medarbetare som ska jobba i de nya lokalerna,

ll exempel städ, drift, underhåll, fas ghetsskötsel, godsmo agning och logis k.
 

 

Samordning vik gt i planeringen
Hej Pål Ström!

Du har digare jobbat med projekt i Södertälje akutsjukhus och St. Görans

sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Nu är du samordnare i programmet Ny

Akutsjukhus Västerås. 

Pål Ström är samordnare för bland annat installa oner i det nya akutsjukhuset.

Berä a om din roll i programmet Ny  Akutsjukhus Västerås.

Min roll i programmet är a  jag samordnar olika delar i de nya vårdbyggnaderna

med inriktning på installa oner och medicinteknisk utrustning. Jag kommer även

vara den som tar hand om de frågor som kommer från vår entreprenör NCC och

dess samarbetspartners, främst gällande installa oner.

 

Vad jobbar du med just nu?

Just nu har vi interngranskat den systemhandling som beräknas bli klar vid

årsskiftet. Det arbetet fortsä er under hela hösten. Vi har också startat

samarbetet med NCC.

 

Vilka utmaningar har du?

Det som är mest utmanande i det arbetet vi gör just nu är a  granska det som är

projekterat fram iprogramhandling och systemhandling. Granskningen är inte

enkel. En del handlar om a  se om olika lösningar kan göras billigare eller

med bä re funk on.
 



Nya gatan har få  e  namn
Nu är namntävlingen avgjord för den nya gata som öppnar på sjukhusområdet i

Västerås vid årsskiftet . Gatan ska heta S na Olsdo ers gata. Vinnaren Stefan

Karlsson fick äran och en blombuke  av Regionråd Magnus Ekblad (C). 

S na Olsdo er är det första namnet på den äldsta journal som finns bevarad i

regionarkivet. Den upprä ades 1786 och fördes sedan vidare ll den nya

organisa onen lands nget vid dess start 1863. S na Olsdo er var 23 år vid

vård llfället och hon lades in på lasare et i Västerås för en "fistel u  vänster

lårjunktur". Hon var piga ll yrket och bodde i Västerås. 

Den blå linjen visar var S na Olsdo ers gata ligger. Den går mellan Cedergatan

och Adelsögatan. Arbetet pågår för fullt och gatan planeras a  öppnas vid

årsski�et 2021/2022.

 

Nya bussgatan öppnar 12 december

Arbetet med a  färdigställa den nya bussgatan pågår för fullt. Den nya bussgatan

är klar a  invigas lagom ll a  vinter dtabellen startar den 12 december. Då

kommer bussen a  gå på västra sidan av sjukhusområdet. Sträckan får två nya

hållplatser på området. Arbetet u örs av Salboheds Bygg & Anläggning på

uppdrag av Regionfas gheter.
 

Pågående arbeten på sjukhusområdet
Förberedande arbeten kommer a  pågå under hösten och hela nästa år på olika

platser på sjukhusområdet. Syftet med arbetet är a  frilägga och förbereda

marken på platsen där det nya akutsjukhuset ska placeras. 

Informa on om pågående och planerade arbeten finns på webben:



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

www.regionvastmanland.se/arbeten
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