
Ekonomisk hållbarhet

- Vi har ekonomiskt hållbara lösningar

med kostnadseffek va ytor, smarta

energilösningar, samt hållbara

material med lång livskvalitet. Vi

samarbetar med Centrum för

ekonomi, som har det övergripande

ekonomiansvaret för Regionen.

berä ar Ann-Marie Fredriksson.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här
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Ny skiss av det nya akutsjukhuset i Västerås. 
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Största investeringen på 50 år
- Det nya akutsjukhuset i Västerås är det största projektet i Region

Västmanland. Vi jobbar förstås enligt de ru ner som redan finns i regionen,

men har utvecklat arbetet för a  anpassa processerna ll e  så här stort

projekt. Dels för a  vi ska ha en bra ekonomistyrning i programmet, dels för a

vi ska ha en stark och uthållig ekonomi en lång d framåt, berä ar Ann-Marie

Fredriksson, ekonomichef i Program Ny  Akutsjukhus Västerås.

Den beräknade investeringsbudgeten uppgår ll 6,8 miljarder, varav en miljard är

avsedd för utrustning och inredning. Under projektets gång beräknas

driftkostnaderna uppgår ll y erligare 600 miljoner kronor. De stora delarna i

den posten är rivning av fas gheter, personalkostnader och förberedelser inför

infly en där bland annat utbildning av medarbetarna ingår.

Ann-Marie Fredriksson, ekonomichef.

Invånare och poli ker ska vara trygga

De stora ekonomiska besluten tas i Regionfullmäk ge, RF. Det första beslutet om

a  starta projekteringen togs i juni 2019. Beslutet för igångsä ning av

förberedande arbeten och elförsörjning togs under 2020.  Nu arbetar
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Hej Tomas Lackman!

Du är risksamordnare i programmet.

Vad innebär det?

Betydelsen av ordet risk kan tolkas på

många olika sä . Men i projekt så

handlar det främst om a  hi a

osäkerheter och händelser som

påverkar möjligheten a  nå e  mål. 

Risker är ju det vi inte vet om i förväg,

det oförväntade. Målet med a  

programmet vidare med a  ta fram beslutsunderlag ll det finansiella

igångsä nings llståndet för vårdbyggnaden.

-  Vi i programmet jobbar ständigt med a  fa a beslut för a  hålla budget. Det

gör vi genom prognoser varje månad och kon nuerlig uppföljning med tydliga

ru ner och processer. Y erst handlar det om a  regionens invånare och poli ker

ska vara trygga i det arbete vi gör. Arbetet går bra tack vare a  Regionen har

lyckats rekrytera personal med lång erfarenhet från andra sjukhusbyggen. Vi har

också byggt upp värdefulla rela oner med andra Regioner som har gjort liknande

projekt förut. Vårt uppdrag är a  hushålla med ska ebetalarnas pengar och

skapa e  ekonomiskt hållbart ny  akutsjukhus för regionen, avslutar Ann-Marie

Fredriksson.

 

jobba med riskhantering är a  det som bedöms kunna bli en risk, ska planeras in

i projektet eller arbetas bort. Det gör a  projektet kan ha en beredskap eller

använda processer för a  undvika risken.

Vad finns det för risker i den här typen av projekt?

En vanlig projektrisk är inom området kommunika on. Ord kan tolkas olika och

risken blir a  man tolkar betydelsen på olika sä . Ny teknik, som är oprövad, och

förändringar kan också vara en risk. Det nya akutsjukhuset är e  stort och

komplext projekt med många beroenden. Om man vill ändra något i planeringen,

så kan det leda ll förändringar i andra delar. Vissa delar är mer eller mindre

styrande i planeringen som exempelvis tung utrustning och hissar.

Resultaten efter våra analyser är oftast a  utveckla arbetsmetoderna i projektet

eller a  utreda vidare för a  undvika poten ella problem. En annan risk är a

nyckelpersoner i projektet slutar vilket medför a  kunskap försvinner. Därför blir

dokumenta onen av alla beslut vik gt för a  riskminimera.

Vad jobbar du med just nu?

Nu jobbar jag med projekt Vårdbyggnad, det projekt som projekterar själva

vårdbyggnaderna. Min roll är a  stö a alla projekten i riskhanteringen och ta

fram lämpliga åtgärder llsammans med projektgrupperna. I det arbetet gör vi

en värdering av riskerna gemensamt. Vi ar på vad sannolikheten är a  det ska

bli e  problem, samt eventuella konsekvenser. En risk som utvärderats är ll

exempel a  det är svårare än normalt a  göra platsbesök på grund av pandemin

och vad det kan innebära. De begränsningar det innebär a  undvika störningar i

omgivningen under genomförandeskedet är en annan risk som också värderats.

Vilka utmaningar ser du?

För många som jobbar på sjukhuset är det kanske första gången man är med om

e  sånt här projekt. Det pågår under lång d, och många kanske hinner byta jobb

innan det nya sjukhuset är färdigt. Det innebär a  representanterna i de olika



Pa enter och medarbetares

miljöer i fokus i planeringen

Marija Radon jobbar som

projektledare för klinisk

funk onalitet.Det handlar om a

vårdens medarbetare ska kunna

arbeta så bra som möjligt i de olika

verksamheter där pa enten befinner

sig. 

arbetsgrupperna kanske byts ut. Därför är dokumenta onen om de beslut som

tas väldigt vik g.  En annan utmaning är a  skapa en så avancerad arbetsplats,

som e  akutsjukhus är. Det är ju en livsvik g verksamhet som ska bedrivas med

många yrkesgrupper och med avancerad och ny teknik. Det är svårt för många a

föreställa sig hur det kan bli i fram den. De flesta är vana a  jobba med daglig

problemlösning, inte med o ll tjugo års-perspek v. Vi som är ingenjörer jobbar

ju däremot hela den med lösningar för fram den, så det är nog lä are för oss

a  blicka framåt.

 

 Marija Radon, projektledare.                                                     

Vad jobbar du med just nu?

Nu arbetar jag llsammans med arkitekterna och funk onsplanerarna med a

granska planlayouter och rumsfunk onsprogram, RFP, för alla rum i NAV. Hon och

hennes arbetsgrupp säkerställer a  de har en relevant nivå u från

pa entsäkerhet och arbetsmiljö. Det kommer a  bli närmare 3000 rum i det nya

akutsjukhuset i Västerås. Därför är det vik gt med standardrum och generalitet.

A  ha hög grad av standard underlä ar mycket främst för medarbetarna då det

ger hög igenkänningsgrad på de olika våningsplanen. Det är också vik gt med

flexibilitet, så det blir lä  a  skifta verksamheter i lokalerna vid fram da behov. I

granskningen så hanterar vi alla kommentarer som kommer in från

vårdverksamheterna och från logis k och försörjning, som ansvarar för bland

annat flöden av bland annat material, mat, kläder, tvä . Arbetet ska vara klart 31

mars.

Hur går arbetet ll?

Jag jobbar nära arkitekterna och funk onsplanerarna. Vi ska säkerställa bra

samband och flöden u från pa ent- och medarbetarperspek v.  Vi ar som e

exempel på hur en pa ent rör sig från akutmo agningens väntrum, ll

behandlingsutrymmen eller övervakning och mötet med sjukvårdspersonalen.

Det är vik gt a  ha bra samband mellan akuten och akutröntgen, opera on och

uppvakningsenheter och från uppvaket ll en vårdplats. Vi vill undvika långa

transportvägar för pa enten. Det vik gaste är a  a på helheten, och se hur

hela sjukhuset ska byggas. Det ska fungera för både den enskilda verksamheten

men också för alla andra. Man måste jämka och ge och ta i planeringsarbetet för

a  få e  bra fungerande akutsjukhus. Det är fantas skt a  vara med och planera

e  helt ny  sjukhus i e  så digt skede.



Vill du veta mer?

 

Läs mer om det nya akutsjukhuset i

Västerås på 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 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.

Vad händer under 2021?

När våra planlayouter och rumsfunk onsprogrammen är klara ligger de som

grund för kravställning på nya huset. När våra planlayouter och

rumsfunk onsprogrammen är klara ligger de som grund för kravställning på nya

huset. Det vik ga framöver är a  se vad byggnaden betyder för verksamheterna

samt vilka nya arbetssä  det medför. Det kommer a  bli en ny arbetsplats för alla

som ska arbeta där, avslutar Marija Radon.

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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