
Planeringen av nya

akutsjukhuset pågår för fullt

Det planeras för lokaler som ger ökad

pa entsäkerhet med goda samband

och flöden, ökad integritet samt ökad

delak ghet för pa enten.

A  bygga e  ny  akutsjukhus för a

möta fram dens vård är e  stort och

utmanande projekt. 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt september

Pa enten i fokus när Regionen planerar
ny  akutsjukhus i Västerås

Tina Svedberg är projektchef för 

Projekt Vårdverksamhet

Hur arbetar projektet med a  nå målsä ningen a  u från fram da behov forma

e  sjukhus med pa enterna i fokus?

- Jag jobbar ak vt med a  sä a pa enterna i fokus i de mötesforum som jag

deltar i, dessutom har vi våra planeringsprinciper som vi ak vt använder vid

utvärdering av olika alterna v, berä ar Tina Svedberg, projektchef för projekt

Vårdverksamhet.

 

Omvärldsanalyser är genomförda 

En annan del i a  planera sjukhuset är omvärldsanalyser och ta del av

erfarenheter från andra Regionen som också planerat nya sjukhus. Olika

grupperingar från sjukhuset har gjort studiebesök för a  inhämta erfarenheter

från a  uppföra sjukhus och se olika tekniska lösningar.

- Det är svårt a  sia om fram den, men något som vår omvärldsanalys visar är a

ny teknologi och ökad digitalisering är en självklarhet. Det kan bidra ll

pa entens delak ghet i sin egen vård. Dessutom kan den medicinska kvaliteten

öka y erligare genom goda möjligheter ll forskning, utveckling och utbildning,

säger Tina Svedberg.

 

Helhetsbild för akutsjukvården i Västerås

Under hösten kommer projektet a  llsammans med sjukhuset arbeta med är

a  ta fram en helhetsbild som beskriver hur alla vårdverksamheter inom

akutsjukvården ska planeras in i befintliga lokaler, det nya akutsjukhusets första

etapp och planerade fram da byggnader.

- När vi planerar de nya lokalerna ska vi säkerställa förutsä ningar som stödjer

vårdens behov. Vi ska säkerställa pa entsäkra flöden och samband och a

medarbetare som rör sig i vårt sjukhus känner sig trygga, säger Tina Svedberg.
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Pa enten i fokus 

Programmet utgår ifrån fyra principer.

Pa entsäkerhetsprincipen all d går

först om det finns flera vägval i

besluten som ska tas.

De övriga principerna är flöden,

hållbarhet och kunskap- och

utvecklingsprincipen. 

 

Verksamhetsutveckling och arbetssä  i fram den

Arbetet med verksamhetsutveckling och nya arbetssä  i vårdverksamheterna

kommer a  påbörjas under hösten. På sikt kommer även infly ning och

överlämning av lokalerna a  planeras. E  exempel som kommer a  medföra

förändrade arbetssä  är a  sterilförrådet för opera onsavdelningarna kommer

a  placeras på sterilcentralen.

- Vi kommer a  utveckla våra arbetssä  y erligare fram ll det nya

akutsjukhuset står klart. Vi kommer jobba mer digitaliserat och den förändringen

pågår redan nu. Våra medarbetare är nyckeln ll framgång för a  skapa

fram dens vård med pa enten i fokus, avslutar Tina Svedberg.

 

Vad innebär pa entsäkerhet i prak ken?

Pa entens behov går före organisa onens behov.

Goda samband och pa en löden genom bra logis k och ökad samverkan

mellan enheter.

Möjlighet ll förbä rad vårdhygien.

Minskad smi spridning.

Ökad sekretess och förstärkning av den upplevda avskildheten hos

pa enten i enpa entrum.

Ökad delak ghet för pa enten med stöd av teknologi och ökad

digitalisering.

Minimera transport av svårt sjuka pa enter.
 

Det här är på gång just nu
Arbetet med Program Ny  Akutsjukhus går planenligt. Programmets totala

omfa ning, dplan samt den indika va totala budgeten kvarstår.

Just nu pågår projektering. Det arbetet kommer a  resultera i en

programhandling, som bland annat beskriver husens konstruk on, el, vvs

och arkitektur.

En vik g milstolpe i höst är beslutet som föreslås tas ll Regionfullmäk ge i

november. Beslutet avser uppförandet av en elförsörjningsbyggnadens

samt de förarbeten som ska ske på sjukhusområdet innan själva sjukhuset

kan uppföras.

Programmet har en pågående dialog med Västerås Stad inför de

kommande bygglov som programmet behöver söka. 
 



Mer informa on på webben

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på webben:

Program Ny  Akutsjukhus Västerås

Har du frågor?

Maila ll:

info.nav@regionvastmanland.se

Om det nya akutsjukhuset

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår cirka 

85 000 kvadratmeter. Lokalerna

planeras för vårdverksamheter,

utrustning och 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.

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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