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Aktuellt sommaren 2021

Ungas röster räknas
I juni genomfördes en workshop llsammans med ungdomar för a lyssna på
deras perspek v och upplevelser av vårdmiljöer. De ﬁck beskriva vad de tycker
är vik gt a tänka på när de nya vårdlokalerna u ormas. Workshopen pågick i
två dagar och ungdomarna ﬁck se ﬁlmer och bilder på hur det nya
akutsjukhuset planeras a bli.
Barn och unga som kommer a besöka det nya akutsjukhuset kan vara både
pa enter och anhöriga. En del barn är på kort besök andra har längre eller
återkommande vård llfällen. Andra barn är anhöriga ll pa enter som kommer
a vårdas på det nya sjukhuset.
- Vi behöver ha med oss barnens perspek v i arbetet med det nya akutsjukhuset
och dessa workshops med unga vuxna är en del i det arbetet. Vi kommer a
fortsä a med det här arbetet under hösten, berä ar Ellinor Smeds, projektledare
i projekt Vårdverksamhet.
Film och foto som underlag ll diskussion
Under workshopen ﬁck deltagarna se på ﬁlm och olika visionsbilder som
arkitekterna tagit fram. Filmen och visionsbilderna är helt nya och kommer a
visas för verksamheterna efter sommaren. I workshopen var det e bra underlag
ll samtalen i grupperna. A besöka e sjukhus medför många känslor. Gruppen
tyckte a det är vik gt med en trygg och rofylld sjukhusmiljö för både pa enter
och personal.

Samtal och gruppdiskussioner pågick under workshopen som hölls med
ungdomarna.
Ungas perspek v vik gt i planeringen
Kris na Lindgren, 18 år var en av deltagarna på workshopen. Hon tyckte
workshopen var jä erolig a genomföra.
- Jag är intresserad av stadsplanering och samhällsbyggnad och funderar på a
bli arkitekt, så det var kul a var med och tycka ll. Jag älskar natur, så de
trädgårdar och utemiljöer som planeras såg jä eﬁna ut. Inne ser det också ﬁnt
ut, det är mycket ljus och stora ytor. Det ska inte kännas läskigt a vara på e

sjukhus. Färger, material och konst kan göra lokalerna mysiga. A jobba i den
miljön tror jag blir bra. Personalen har egna vägar inne i sjukhuset. Det känns
tryggt, säger Kris na Lindgren.
Konsten vik g i sjukhusmiljön
Grupperna tog fram ﬂera intressanta förslag och synpunkter. De upplevde a
sjukhuset känns välkomnande. De gillade a det s cker ut från övriga byggnader,
då blir det också lä a hi a ll husen u från, när man kommer ll sjukhuset.
Flera såg konsten som e vik gt inslag i miljöerna. ”Det vore ﬁnt med en
berä else i konst om något gulligt djur som är sjuk eller har bru t benet och får
hjälp. Som en historia man kan följa i bilder”, sa en av deltagarna. Andra tyckte
utemiljön, som planeras, ser ﬁn ut. ”Naturen är lugnande. Kanske kan man ha
ﬁskar? Djur är vilsamt, en annan värld som man kan

a på om man är rädd och

orolig”.
Många elu ag önskas
Kris na och gruppen tyckte det verkar enkelt och lä a förstå huset och det
centrala stråket gör det lä a hi a. Deras främsta medskick ll den fortsa a
planeringen var tydlig.
- Det måste ﬁnnas många elu ag i lokalerna och i väntrummen, så man kan ladda
mobilen, säger Kris na Lindgren.
Det fortsa a arbetet
Synpunkterna från ungdomarna blir vik ga i arbetet med planeringen av konst
och gestaltning framöver.
- Vi kommer a ta med oss deras tankar i det fortsa a arbetet inom Regionen
och göra ﬂer workshops med olika inriktning llsammans med barn och unga,
berä ar Karin Maingourd, projektledare i konstprojektet för nya akutsjukhuset.

Upplägget för workshopen
Barnkonven onen är lag i Sverige
sedan 2020. Under workshopen
delades de å a ungdomarna in i två
grupper vid workshop llfällena.
De ﬁck först fundera enskilt och sen
diskutera llsammans. Allt
redovisades sedan i helgrupp.

Pågående arbeten på sjukhusområdet
Förberedande arbeten kommer a pågå under sommaren med vissa uppehåll i
juli. En ny gata anläggs mellan Cedergatan och Adelsögatan. Arbetet pågår hela
året. En ny bussgata anläggs på västra sidan av sjukhusområdet. Arbetet har
uppehåll vecka 29-30. Vägarbetet påverkar framkomligheten på vissa sträckor
och en del parkeringar har stängts av för a kunna bredda gatan. Besökare
uppmanas följa hänvisningsskyltar på platsen. Om det är trångt på parkeringen
framför huvudentrén så ﬁnns många ﬂer parkeringar på norra och östra sidan av
området. Informa on om pågående och planerade arbeten ﬁnns på webben:
www.regionvastmanland.se/arbeten

Korta fakta

Mer informa on
Läs mer om det nya akutsjukhuset i
Västerås på webben:

I den första etappen av det nya
akutsjukhuset i Västerås ingår lokaler
för vårdverksamheter, utrustning,

www.regionvastmanland.se/

inredning samt teknisk försörjning,

akutsjukhusetvasteras

materialförsörjning och infrastruktur.

Informa on pågående arbeten:
www.regionvastmanland.se/arbeten
Har du frågor?

Bygg den beräknas ll cirka å a år.
Innehållet i det nya akutsjukhuset är
bland annat: opera on, röntgen,

Maila ll:
ny .akutsjukhus@regionvastmanland.se

akutmo agning, förlossning,
intensivvård, vårdplatser och
mo agningar.

www.regionvastmanland.se
Vill du inte längre ha e-mail från oss?
Klicka här

