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Från Ny  Akutsjukhus

Aktuellt maj

E  llgängligt sjukhus
När e  ny  sjukhus planeras så tas
många aspekter med. En vik g del
är a  sjukhuset ska vara llgängligt
för alla. Därför träffar programmet
representanter från föreningar som
företräder personer med
funk onsvaria oner.
Under maj besökte Synskadades
riksförbund kontoret och fick en
genomgång av vad som händer i
planeringen. På plats var Åsa Blom,
ombudsman och anställd av
föreningen, Monica Fredriksson, vice
ordförande och Eva Söderström,
ordförande. Eva Söderström är ordförande i distrikt Västmanland i
synskadades riksförbund. Hon har jobbat i 45 år på barnmo agningen på
sjukhuset i Västerås. Först som barnsköterska och sedan som medicinsk
sekreterare. 
- Jag har en ärftlig synskada och har få  möjlighet a  arbeta hela mi  liv på
sjukhuset tack vare olika anpassningar. När jag gick i pension blev jag mer ak v
i föreningen och är nu inne på mi  tredje år som ordförande i distriktet. Det är
bra a  vi som representerar olika grupper i samhället får ta del av planeringen.
Då kan vi dela med oss av ps och kunskap som vi har, som exempelvis a
tänka på färgkontraster vid nivåskillnader och trappor, ledstråk och talande
incheckningsautomater, som gör det lä are för oss a  hi a med vår
funk onsvaria on, berä ar Eva.
Läs mer

 

Upphandling av viss
utrustning inleds i år
Planeringen för upphandling av viss
utrustning inleds före sommaren.
- Det gäller upphandlingar av den
utrustning inom diagnos k, som har
störst påverkan på konstruk onen av
de nya vårdbyggnaderna, berä ar
Erik Hägerdal.
Under hösten startar det arbetet

llsammans med verksamheten. Då
ska kliniska och funk onella behov
tas fram ll förfrågningsunderlaget.
Målet är a  ha skrivit avtal med
leverantör inom e  år.  
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Pågående arbeten på sjukhusområdet i Västerås
Det pågår flera mark- och vägarbeten på sjukhusområdet i Västerås. De
påverkar framkomligheten på området. För a  komma ll Akutmo agningen
så finns bara en bilväg in och den är via den nya gatan S na Olsdo ers gata
från Cedergatan. För a  komma ll barnakuten och förlossningen ska du åka in
norrifrån in på Adelsögatan. Flera arbeten pågår i södra delen av Adelsögatan
vid helikopterpla an. Nästa vecka stängs den östra delen av, som du ser
markerat i kartan nedan med vägmärken och röd streckning emellan.
Läs mer om pågående arbeten .
TIPS!
Ta extra god d på dig när du ska besöka sjukhuset. Ta med din kallelse. Där
står vilken ingång du ska ll. Följ hänvisningsskyltarna på området. Du kan
också läsa mer på din vårdmo agnings sida på 1177.se 
 
Ladda ner kartan som pdf i A4 storlek (öppnas i ny  fönster)
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Om Akutsjukhuset
I den första etappen ingår lokaler för
vårdverksamheter, utrustning,
inredning samt teknisk försörjning,
materialförsörjning och infrastruktur.
Byggstart hösten 2022. Läs mer.

Kontakt: ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se  
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