
Fokusgrupp Vård e  stöd

- Uppdraget för fokusgruppen är a

säkerställa ”pa enten först” och a

stö a programmet med

vårdperspek vet och medicinsk

kompetens i u ormningen av det nya

akutsjukhuset, säger Chris na

Svedberg projektchef

Vårdverksamhet, Program Ny

Akutsjukhus Västerås.

Ser mailet kons gt ut? Klicka här
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Förändrade arbetssä  under COVID-19 
Det som händer nu med COVID-19 utmanar oss på e  sä  vi inte kunnat

förutspå. Därför har vi förändrat våra arbetsprocesser och arbetssä . Personalen

från de flesta kravställande verksamheterna som var planerade a  ingå i våra

arbetsgrupper behöver fokusera på a  säkerställa a  regionen kan ge rä  vård

under den pågående pandemin. Programmet har därför llsa  en ny fokusgrupp

Vård under våren. Där ingår bland annat funk onsplanerare, medicinska

sakkunniga och vårdkunniga experter. Förutom a  några från programmet är

med i fokusgruppen, så är även några externa och mycket erfarna personer med i

gruppen. De har digare medverkat i andra stora vårdprojekt .

 

Tema maj:  Verksamhetsstöd

Programmet Ny  Akutsjukhus Västerås består av sex projekt. I de a nummer får

du läsa mer om projekt Verksamhetsstöd som leds av Marie Boestad.  De övriga

projekten är: Vårdverksamhet. Vårdbyggnad. Försörjning, Utrustning och Konst.

Lokaler planeras för vårdens behov
A  bygga lokaler för fram dens vård kräver stor samordning mellan

vårdverksamheterna och fas ghetens olika funk oner. Därför finns e  projekt

inom ramen för programmet som hanterar dessa frågor.

Projekt Verksamhetsstöd ska säkerställa e  ändamålsenligt och funk onellt

sjukhus u från bland annat fas ghetsförvaltning, fas ghetsdrift, service och

logis k. Lokalerna ska stödja vårdverksamheternas behov med pa enten i fokus.

Marie Boestad leder de a arbete i dialog med medarbetare från berörda enheter

http://rv.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=678&e=[email]&r=[field1]&h=0C37223A8EAC8CAAE4A600ED8CF97173
http://www.regionvastmanland.se/


Effek va flöden planeras

  - Projektet ska säkerställa den

tekniska funk onaliteten för samtliga

lokaler i det nya sjukhuset och a  det

hänger ihop med de befintliga

vårdbyggnaderna. Det handlar bland

annat om hur det blir effek va flöden

av gods och material samt bra

lösningar för fas ghetsdrift, logis k

och service ll vårdverksamheterna,   

Möt Mia Sjölander,

funk onsplanerare,

Region Västmanland

Hej Mia Sjölander!  

Vad gör en funk onsplanerare? 

Som funk onsplanerare arbetar jag

med allt från stora nybyggna oner ll

mindre anpassningar av lokaler.  Vi

hjälper verksamheter a  få

ändamålsenliga lokaler på kort och

inom regionen.  

berä ar Marie Boestad, t.f. projektchef Verksamhetsstöd, Program Ny

Akutsjukhus Västerås. 

Några delar i planeringen är ll exempel hur köken ska se ut på

vårdavdelningarna och hur transporter av material och utrustning ska ske på e

smidigt sä  från godsmo agningen ut ll vårdverksamheterna.

Drift och förvaltning planeras

Längre fram i arbetet kommer projektet också ansvara för a  rä  personal får

utbildning för drift och skötsel av de nya byggnaderna och de tekniska systemen

som kommer a  installeras. 

- Just nu jobbar vi med planeringen i en projektgrupp med representanter från

fas ghet, drift, logis k, kost, samlad service och säkerhet. Förvaltningen för

fas ghet och service kommer ju a  ta över driften och förvaltningen av lokalerna

så vår planering redan nu är jä evik g. Det gör a  vi med en samlad kompetens

kan förbereda oss för a  ta över det nya akutsjukhuset när det står klart, säger

Marie Boestad.  

 

lång sikt och samordnar frågor som rör exempelvis inredning, miljö, lås, säkerhet,

tele/data. Arbetet sker i dialog med fas ghetsförvaltare, arkitekter och övriga

konsulter som deltar i projekten. Vårt jobb är a  vara en länk mellan sjukvården

och de tekniska sidorna i projekten, a  skapa förståelse mellan de olika

professionsområdena.  

Vad jobbar du med just nu?  

Just nu pågår planeringen av det nya akutsjukhuset i Västerås. Jag jobbar just nu

med rumsfunk onsplanering, RFP-arbete, med e  flertal verksamheter, bland

annat förlossningen, akutmo agningen för både vuxen och barn, akutröntgen

och försörjningsbyggnaden. Dessa verksamheter har trots Covid-19 möjlighet a
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I det här avsni et av Västmanlands
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Hörnedal om  det största

byggprojektet på länge i Regionen.
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Program Ny  Akutsjukhus Västerås

 

Har du frågor?

Maila ll: 

info.nav@regionvastmanland.se  

Fakta om programet

I den första etappen av det nya

akutsjukhuset i Västerås ingår

85 000 kvadratmeter lokaler.

Vårdinnehållet är bland annat

opera on, röntgen, akutmo agning,

förlossning, intensivvård, vårdplatser

och mo agningar. Samt utrustning,

inredning, teknisk försörjning och

materialförsörjning. Bygg den

beräknas ll cirka å a år. 

medverka på arbetsmöten llsammans med oss funk onsplanerare och med

arkitekterna. Vi planerar även opera on, med allt vad det innebär, samt

vårdstödjande ytor, men det gör vi utan verksamheten då de är så hårt belastade.

 

Hur hanterar ni pandemin i ert planeringsarbete?  

Vi hanterar planeringsarbetet genom a  ta fram rumsfunk onsprogram,

blocklayouter och skisser llsammans med arkitekterna. För a  få svar på frågor

som uppkommer har vi hjälp av en ny fokusgrupp. 

 

 

www.regionvastmanland.se

Vill du inte längre ha e-mail från oss?
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