
Vad är på gång i höst?

Nu är arbetet med den fortsa a

planeringen av det nya akutsjukhuset

i Västerås igång efter

sommaruppehållet.  

 

Victoria Hörnedal, programchef för

Ny  Akutsjukhus Västerås ger en

lägesbild. 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt augus

Höstens planering av det nya sjukhuset

 Vad jobbar ni med just nu? 

- Alla sex projekt är igång just nu. Vårt fokus den närmaste den är a  ta fram

programhandlingar som ska vara klara under augus  respek ve december. Där

ingår bland annat arbete med husens konstruk on, el, vvs och arkitektur. Till det

kommer arbetet med a  översä a de olika kraven ll lösningar i det nya

akutsjukhuset. 

Hur jobbar ni med tanke på myndigheternas riktlinjer angående pandemin? 

Vi har få  ställa om ll a  genomföra de flesta möten digitalt. Vid en del möten

prioriterar vi a  träffas och då följer vi förstås de riktlinjer som finns. De digitala

mötena blir ofta mer effek va, men vi saknar de informella mötena som uppstår

när vi ses på rik gt. Organisa onen växer så det gäller a  arbeta med a  alla

känner gemenskap och a  de är en del av programmet. 

 

Vilka beslut förväntas den närmaste den? 

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

november. Beslutet gäller a  uppföra en elförsörjningsbyggnaden samt de

förarbeten som ska ske på sjukhusområdet innan vi börjar bygga själva

sjukhuset. 
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Markeringen på flygbilden visar placeringen av det nya akutsjukhuset i Västerås..
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Enpa entrum i nya akutsjukhuset
I det nya akutsjukhuset planeras det för 180 vårdplatser och e  arbete pågår

med a  beskriva hur de ska u ormas. En bärande princip för u ormningen är

hur många enpa entrum det ska finnas. På varje våningsplan kommer det a

finnas 56 vårdplatser av dessa är 48 vårdplatser i enpa entrum och å a stycken

är tvåpa entrum. 

 

Det främsta grunden ll beslutet kring rumsfördelningen är pa entperspek vet

och a  det stöder en pa entcentrerad vård. Beslutet är fa at av Regionens

poli ker och förankrat med den centrala samverkansgruppen i Regionen. Som

bakgrund ll beslutet har programmet gjort en utredning och omvärldsanalyser

för a  se vad som är bäst för det nya akutsjukhuset i Västerås.  

 

Omvärldsanalyser och utredningar ll grund för beslutet 

Programmets funk onsplanerare har samlat informa on från det na onella

nätverket för funk onsplanerare. De har även gjort djupintervjuer med

fördjupade frågor kring planering av vårdavdelningar på fyra sjukhus; Södertälje

sjukhus, Södersjukhuset, Falu lasare  och Sjukhuset i Karlstad. 

Utredningen ”Den goda vårdavdelningen” publicerades 2011 av Program för

Teknisk Standard (PTS) och Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers.

Den är e  kunskaps- och forskningsbaserat planeringsunderlag för fram dens

vårdavdelningar. Utredningen uppdaterades 2019 och är e  av flera underlag ll

beslutet.  

Utredningen som är genomförd visar a  enpa entrum kan: 

• Bidra ll ökad integritet och sekretess  

• Bidra ll minskad smi spridning  

• Bidra ll förbä rad sömn – mindre behov av sömnmedel  

• Underlä a närvaron av anhöriga  

• Bidra ll bä re kommunika on mellan pa enter och vårdpersonal  

 

Analys av bemanning   

Det är vik gt hur vårdavdelningen u ormas då det påverkar bemanningen.

Exempelvis är det vik gt a  ha en bra överblick över vårdrummen. Det bidrar



Mer informa on

Länk ll webben:  

Program Ny  Akutsjukhus Västerås

  

Har du frågor? 

Maila ll:  

info.nav@regionvastmanland.se  

Korta fakta

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår   

85 000 kvm för vårdverksamheter,

utrustning och inredning  samt

teknisk försörjning, material-

försörjning och infrastruktur. När de

nya byggnaderna står klara, så rivs

några av de äldre byggnaderna.    

Bygg den beräknas ll cirka å a år.

även ll ökad trygghet hos personalen, framför allt na e d då bemanningen är

lägre än på dag d. Teamexpedi onernas placering spelar också roll för

bemanningen på en avdelning. Bemanningskoordinatorerna i Regionen har

analyserat olika storlekar på vårdavdelningar för a  se hur man får en effek v

bemanning både dag och na . De ser en klar fördel av a  ha både en- och

tvåpa entrum, det finns då ll exempel möjlighet a  vårda två pa enter som är i

behov av extra vak llsammans på e  tvåpa entrum. 

 

- Det går i nuläget inte a  göra exakta beräkningar för bemanningen i det nya

akutsjukhuset. Bemanningsanalyser kommer vara en del i underlaget för det

kommande finansiella igångsä nings llståndet. Dessa kommer a  behöva

förfinas successivt lls den slutliga inplaceringen av vårdverksamheterna är

fastställd, säger Victoria Hörnedal, programchef för Ny  Akutsjukhus Västerås. 
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