
2021 e  av de vik gaste åren 

- 2021 är e  av de vik gaste åren

under programmet. I år bygger vi det

nya sjukhuset i digitala ritningar och

entreprenörer upphandlas, berä ar

Niklas Källman, ny projektchef

Vårdbyggnad och bitr. programchef.

Den senaste den har arbetet med

planlösningar och RFP pågå

llsammans med verksamheterna. 

Ser mailet kons gt ut? Klicka här

Från Ny  Akutsjukhus Västerås

Aktuellt mars

                                                                       Niklas Källman, projektchef Vårdbyggnad.

I mars är det arbetet klart och allt ska arbetas in i ritningarna. Nya lager av

informa on om bland annat el, ven la on, konstruk on läggs in i ritningarna. På

så sä  byggs huset digitalt och sammanställs i en systemhandling. Under året

sammanställs också samtliga underlag inför det finansiella igångsä nings-

llståndet, som Regionfullmäk ge planeras besluta om i februari 2022. Under

2021 kommer en del förberedande arbeten a  u öras. Det handlar blanda annat

om a  frigöra marken där sjukhuset ska stå från ledningar, men också a  leda om

trafiken i god d innan bygget startar. Under våren startar arbetet med en ny

infartsväg på östra sidan. Sam digt byggs den nya bussgatan på områdets västra

del.

 

Skiss över det nya akutsjukhuset. 

Bild: Region Västmanland / LINK Arkitektur & Carlstedts arkitekter.

 

- Planeringen har varit jä ekul!
- Det är så roligt a  få vara med! Projektet är stort med så många kompetenser

och kategorier av yrkesgrupper inblandade, berä ar Anna-Karin Segerberg,

barnmorska och verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken sedan elva år. 

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1175&e=[email]&r=[field1]&h=A52EB504653081300766668668FD9C63
http://www.regionvastmanland.se/


Tackade ja direkt

- Jag fick frågan om jag ville bli

kliniksamordnare och tackade ja

direkt. I början arbetade vi med

nulägesanalyser och tog fram e

önskat läge. Vi beskrev vad som

fungerar bra idag och vad vi kunde

förbä ra för a  skapa en byggnad för

fram dens vårdbehov.

Den senaste den har Anna-Karin och några av hennes kollegor främst arbetat

med planlösningen och rumsfunk onsprogrammen, RFP, för förlossningen. Men

hennes arbete med kvinnoklinikens del i Nya akutsjukhuset började redan 2018.

Anna-Karin Segerberg, barnmorska och

verksamhetsutvecklare på kvinnokliniken

- Resultatet blev e  underlag som beskrev hur vi kunde jobba inom och mellan

klinikerna. U från det arbetet togs de första skisserna av det nya akutsjukhuset

fram i början av 2019, berä ar Anna-Karin.

Flöden och funk oner beskrivs

Under 2019 inleddes arbetet med avdelningsfunk onsprogrammen, AFP. Där

beskrivs flöden och funk oner inom och mellan de enheter som ska fly a in i det

nya akutsjukhuset. Det finns förstås många utmaningar och svårigheter a

planera för vårdlokaler som ska vara klara om cirka o år. 

- Vi vet inte hur fram den ser ut. Vi siar om nåt som vi inte vet. Därför är det

klokt a  redan från början bygga in en flexibilitet. Vi vet ju inte var forskning,

teknisk och medicinsk utveckling är om o år. Vissa moment vi gör idag kommer

vi säkert inte göra då. En annan svårighet med a  planera önskade flöden är de

naturliga begränsningarna i e  hus, som husets längd, bredd och placeringen av

hissarna ll exempel. Men även utrymmen för teknik och mediaförsörjning som

måsta ha sina fasta ytor, berä ar Anna-Karin.

Placeringar av verksamheter vik g ur pa entperspek vet

I planeringsarbetet är flöden och samband vik gt a  a på. För förlossningen

var en vik g del a  ligga i anslutning ll neonatalenheten för a  undvika allt för

långa avstånd för a  transportera barnet och mamman, främst u från e

pa entperspek v.

- I första förslaget vi fick under 2019 placerades vi på olika våningar, men efter

diskussioner med programmet och arkitekterna, så kunde vi placeras i anslutning

ll varandra på samma våningsplan. Vi blev verkligen glada över a  det gick a

lösa, säger Anna-Karin. 

I det nya akutsjukhuset får nästan alla förlossningsrum egen toale  och

si badkar. Det kommer även a  finnas e  badrum med större badkar där det blir

möjligt a  förlösa. Det byggs även två rum med egen ven la on för a  kunna

använda om mamman har någon infek onssjukdom.



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.

Bilden är en del av förlossningsavdelningens planlösning. 

- Vi har också en opera onssal på förlossningen för akuta kejsarsni . In ll

opera onssalen så ligger e  barn-akutrum för nyfödda som behöver e  akut

omhändertagande. Dit kan barnläkare, barnsjuksköterska och narkosläkare

snabbt ta sig då det är nära från barn- och opera onskliniken. Dörrar ll och

mellan barnakutrum och opera onssal är extra breda så a  man ska kunna köra

in mamman i sängen. Vi vill ju i möjligaste mån inte separera mamman och det

nyfödda barnet, då barnet behöver akut vård, säger Anna-Karin.
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Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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