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Ny  akutsjukhus Västerås

Nyhetsbrev mars

Planering av utrustning i
det nya akutsjukhuset 
Om å a år slår portarna upp för de
första pa enterna. Byggstarten är i
höst. Bygg den beräknas ll cirka
å a år. Arbetet med
bygghandlingen som beskriver hur
det nya huset ska byggas pågår nu.
Även projekt Utrustning är i full gång
med planeringen. Det kan tyckas

digt enligt vissa, men Erik Hägerdal,
projektchef Utrustning, förklarar
varför det är vik gt a  vara med från
början när man planerar e  ny
akutsjukhus.
 
- När vi pratar om utrustning i e  sjukhus ingår det många olika delar. Allt från
IT, pa entövervakning och pa entkallelser ll tung och utrymmeskrävande
röntgenutrustning. Vi utgår ifrån de funk oner och krav som beskrivs i
genomförandebeslutet som är fa at av regionfullmäk ge, för a  se vad som
ska köpas in. Placering av tyngre utrustning har diskuterats med
verksamhetsrepresentanter samt arkitekter och konstruktörer som u ormar
byggnaderna. Den tunga utrustningen ställer krav på husets konstruk on.
Huset måste klara belastningen på de våningsplan där den tunga utrustningen
ska placeras. Det är vik gt a  vara med digt i projektet, så vi också kan
påbörja upphandlingarna i god d, säger Erik.
 
- Det sker en snabb utveckling inom medicinteknik och IT. Det är därför en
spännande utmaning a  iden fiera fram da möjligheter samt se hur det kan
utveckla arbetssä  inom verksamheterna, säger Erik. 
 
Förutom medicinteknisk utrustning så ingår även bland annat inredning,
informa ons- och kommunika onsteknik (IKT) samt digitala och tekniska
system. Budgeten är på en miljard kronor.
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Erfarenhetsutbyte på agendan
I mi en av mars var en grupp från olika verksamheter i Västerås på
studiebesök på Södersjukhuset i Stockholm för a  ta del av deras
erfarenheter och lärdomar.  
-  Södersjukhuset har gjort samma resa som vi ska göra i Västerås. De visade
oss sin nya opera onsenhet och sterilcentral. Vi ade framför allt på pa ent-
och instrumen löden och fick ta del av deras lärdomar från deras
verksamhetsutvecklingsprojekt. Det vi tar med oss är framför allt idéer och
tankar kring utvecklingsresan de har gjort. Sen var det också värdefullt a  se
en nybyggd sterilcentral och hur stora framför allt våra opera onssalar fak skt
kommer a  bli. Det var e  mycket trevligt och värdefullt studiebesök, säger
Ellinor Smeds, projektledare verksamhetsutveckling, projekt Vårdverksamhet.
 
Medarbetarna som var på studiebesöket ingår i arbetsgruppen för Förstudie
opera on, interven on och sterilcentral i det nya akutsjukhuset. Gruppen
bestod av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare från opera onskliniken,
kärlkliniken, medicinkliniken och röntgenkliniken. 
På bilden ser ni några av dem, från vänster; Victoria Hallström, Lena Olsson,
Kris na Lindberg, Lo a Hedqvist, Reneé Larsson, Tina Hendberg, Nurys Gomez
Noguera, Annika Södervall från opera onskliniken samt Kers n Orehag från
Program Ny  Akutsjukhus Västerås. 

 

Pågående arbeten
Det pågår många mark- och
vägarbeten på sjukhusområdet i
Västerås. Du som ska besöka
sjukhuset kan hi a mer informa on
på din mo agnings kontaktkort på
1177.se. På webben finns också mer
informa on om var på
sjukhusområdet som arbeten pågår.
Vissa gator är avstängda och vi
rekommenderar a  du följer de
orangea hänvisningsskyltarna och
tar lite extra d på dig vid di  besök.
Läs mer

 

Mer informa on
Du hi ar mer informa on om det nya akutsjukhuset på webben:
Mer om pågående och planerade arbeten finns här.
 
Länkar:
h ps://regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras
h p://regionvastmanland.se/arbeten
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