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Uppdrag
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Utforma och uppföra första etappen 
av ett nytt akutsjukhus.

Utrustning & Inredning.

Teknisk- & materialförsörjning.

Infrastruktur.

Rivning av byggnader.

Innehåll för Nytt Akutsjukhus 
Västerås, Etapp 1 
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Budget byggnadsinvesteringar

5 800 miljoner kronor

Budget investeringar utrustning

1 000 miljoner kronor

Budget för kostnader för att 
genomföra uppdraget

Budget för Nytt Akutsjukhus 
Västerås, Etapp 1
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Tidplan för Nytt Akutsjukhus Västerås, Etapp 1

Byggtid
Cirka 8 år

2019-2021
Detaljplanering 
och projektering

2020–2021

Byggstart 
Etapp 1

INTERN 
PROCESS

BYGGPROCESS

2016–2019

Förstudier och 
planering

2019
Planering för 
förberedande 
arbeten

2020
Start 
upphandlingar för 
genomförande
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Systemperspektiv



Tid

Framtidens Hälso- och sjukvård 2030

Strategi servicetjänster

Regionplan

Lokalförsörjningsplan 2030 Västmanlands sjukhus

Strategi digitalisering

Strategi hållbarhet 

Investeringar fastighet – Anläggningstillgång avskrivning ca 40 år 

Bemanning

Ett sammanhängande system

Investeringar utrustning
– ca 7 år 

Investeringar utrustning
– ca 7 år 

Investeringar utrustning
– ca 7 år 

Investeringar utrustning
– ca 7 år 

Livskraft för framtiden

Regionplan

Fastighetsutvecklingsplan

(Strukturplan)

BEHOV AV VÅRD



Resiliens
- förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar 
men även den långsiktiga förmågan hos ett system att 
hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.



Regionen behöver säkerställa förmågan att möta förändringar över tid genom att:

uppföra ett akutsjukhus som har en hög grad av standardisering

uppföra ett akutsjukhus som är möjligt att ställa om till/mellan olika funktioner

möjliggöra framtida utveckling och utbyggbarhet av sjukhusområdet

Möjliggöra framtida utveckling
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Framtiden
” Vi säkerställer framtidens specialistvård med människan i centrum”



När vi har en färdigställd programhandling?

När byggnaden är på plats? 

När årskursen som börjar på läkarlinjen nu är färdiga specialister?

Fastighetsutvecklingsplanens horisont?

När byggnaden är avskriven?

När inträffar framtiden?
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Framtida förmåga att bemanna vården.

Framtida vårdbehov inom cancervård, multisjuka och psykiatrisk vård.

Okända vårdbehov.

Demografisk utveckling.

Utvecklingen av hur hälso- och sjukvården bedrivs i samverkan:

Nära vård 

Regionens samarbete med kommuner och andra regioner

Utveckling av  behandlingsmetoder och teknik inkl digitalisering.

Kostnadsutveckling inom regionen.

Faktorer vilka påverkar framtida vård
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Hur planerar vi i praktiken?
Givet:
• Systemperspektivet
• Resiliens
• Framtid
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Patientsäkerhetsprincipen

Flödesprincipen

Hållbarhetsprincipen 

Kunskaps- och utvecklingsprincipen

Planeringsprinciper

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

Uppfyllandet av planeringsprinciper

1 Patientsäkerhetsprincipen

1.1 Patientens behov går före organisationens behov

Planeringen ska ske för att:

1.2 Nå bästa möjliga förutsättningar för alla patienter

1.3 Minimera smittspridning

1.4 Minimera transport av svårt sjuka patienter

1.5 Stödja rätt personalkompetens på rätt plats i rätt tid

1.6 Säkerställa akutsjukhusets 24/7 verksamhet

2 Flödesprincipen

Planeringen ska ske för att:

2.1 Understödja patientens väg genom vården

2.2 Nå effektiva logistikflöden

2.3 Minimera patient- och personalförflyttningar

2.4 Enkelt att hitta (patient, anhörig, personal, student)

2.5 Det finns en ingång för akuta patienter

2.6 Separera publika och icke-publika ytor

2.7 Bidra till ett sammanhållet sjukhus för patienter och personal

3 Hållbarhetsprincipen (ekonomisk, social och ekologisk)

3.1 Hållbar teknik i byggnaden och för verksamheten under och efter 

programmets genomförande

3.2 Byggnaderna ska utformas för att vara autonoma

3.3 Miljöer ska utformas ändamålsenliga, trygga och säkra

3.4 Byggnaderna ska vara generella

3.5 Lokalplaneringen ska ha en hög grad av standardisering

3.6 Byggnaderna ska vara utformade för att enkelt kunna byta funktion i lokal

4 Kunskaps- och utvecklingsprincipen

Planeringen ska ske för att:

4.1 Underlätta för integrering sjukvård, utbildning och klinisk forskning

4.2 Underlätta för samverkan med kommuner, universitet och högskola

4.3 Underlätta för implementering av nya och förändrade arbetssätt



Vårdavdelningens storlek och planlayout ska utgå ifrån 

nattbemanning

sambandskrav vid nattbemanning

möta och ställa om mellan olika vårdformer: dagvård- 23 timmar-3 dygn-5 
dygn-24/7

Planering och utformning av sjukhuset kan inte förutsätta ökad 
bemanningstäthet

Framtida bemanning
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Kliniker förändras över tid.

I arbetet med att utforma sjukhuset 
ska programmet säkerställa att 
sjukhuset i sin helhet får rätt funktion. 
Över tid.

Helhet framför delar



Identifiera funktioner vilka

är kritiskt för att sjukhuset ska fungera dygnet runt

har en hög grad av standard och stor volym

är utrustningsintensiva

är återkommande för alla verksamheter

Vilka perspektiv måste bevakas oberoende av verksamheter?

Barnperspektivet

Patientsäkerhet

Vårdhygien

Multisjuka patienten

mm

Utformning av sjukhusets kliniska funktionalitet
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Tvärgående 
hänsynstagande i 
klin funk

Akuta flöden Slutenvård Öppenvård Utrustningsspecifik 
verksamhet 

IVA/OP/AN/STC Intervention

Förlossning/NEO Röntgen

Akuten Scopiverksamhet

Ambulans/
helikopter

Vårdstödjande 
funktioner

Service funktioner

Barnperspektivet

Vårdhygien

Patientsäkerhet

Multisjuka patienten 

Utformning av sjukhusets kliniska funktionalitet
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Att  säkerställa dygnetruntvården innebär 
att sambanden för det akuta flödet i jourtid 
prioriteras vid inplacering.

Utforma akutsjukhuset så att det akuta 
flödet kan:

bedrivas utan att kräva ökad personaltäthet 
eller andra resurser. 

prioriteras vid händelse av störningar i 
försörjningen. 

Säkerställa 
dygnetruntvården



Byggnaderna utformas för att:

kunna driftsättas var för sig utifrån patientsäkerhetsperspektivet, utrustning och 
fastighetstekniskt perspektiv.

kunna byggas om och rivas var för sig med begränsad påverkan på övriga byggnader. 
Redundans i mediaförsörjningen.

utvändigt och invändigt kunna nås från flera håll. Neutrala accesser medger indelning av 
våningsplanen, separering av flöden och underlättar vid framtida ombyggnader.

Autonoma enheter
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Utreda och fastslå hur:

vi bedriver akutsjukvård i det nya akutsjukhuset vid stort skadeutfall.

vi bedriver akutsjukvård vid störningar i försörjning av media.

stor utsträckning olika funktioner ska ha en egen teknisk försörjning.

stor utsträckning som byggnaderna ska kunna försörjas från två håll avseende 
teknik och transporter.

Autonomitet - Resiliens
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Generalitet



Standard!

Byggnadstrukturen måste stödja prioriterade samband t.ex. slutenvård-röntgen, operation-akutsnitt, 
akuten-akutröntgen. 

Kommunikationsstrukturen med trapphus, hissar, gångstråk ska planeras så att patienter och personal kan 
orientera sig.

Strukturen ska ge möjligheter till alternativa vägar  för flöden av patienter, personal, transporter av 
förrådsvaror, mat, tvätt, avfall m.m. 

Samla vårdavdelningar.

Verksamheter med teknikintensiv utrustning bör placeras i samma byggnad.

Planerad etapp måste ta höjd för flera alternativa scenarier för fortsatt utbyggnad och/eller 
neddragningar.

Viktiga principer för generalitet
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Standardisering av olika funktioner eller kluster av funktioner.

Operationsavdelningen är specifik men operationssalen är standard. 

Röntgenavdelningen är specifik men de funktioner som repeteras är standard.

Multifunktionsrum/integrerade rum för förlossningsvård.

Vårdavdelningen är den dimensionerande enheten för fotavtryck av ytorna vilka inte ingår 
i det akuta flödet.

Vårdavdelningens struktur och rumstyper är grunden och standard för all sluten och öppenvård. 

Utrustningar och tekniklösningar

IT-lösningar

Standard- specifikt
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Grundrum
Typrum som förekommer frekvent och som styrs av arbetsmiljömått, tillgänglighetskrav, driftsaspekter o likn (t 
ex WC, RWC, Förråd, Miljörum, TDK-rum). Rummen tas fram av programmets funktionsplanerare och 
arkitekter. 

Standardrum
Typrum som tas fram enligt uppgifter i AFP, lokallistor, referens RFP och fastslagna regionala standarder (t ex 
Vårdrum, Sköljrum, Expedition). Rummen tas fram av programmets funktionsplanerare och arkitekter. 

Specialrum
Typrum där det av kliniska funktionsskäl finns anledning att avvika från standardrummet (t ex en op-sal som ska 
utrustas för ortopedi). Dessutom unika rum som endast förekommer en gång (t ex Hybridsal, Sterildisk). 
Rummen som tas fram av programmets funktionsplanerare och arkitekter i dialog med representanter från 
verksamheten. 

Standard-Specifikt: Typrum

2019-11-1426 PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS



Utmaning 
FRAMTIDA FÖRMÅGA ATT BEMANNA 
HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN
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Hög grad av standardiserad 
utformning kan påverka upplevd 
delaktighet.

Dokumentera fattade beslut så att vi 
i framtiden förstår varför vi har 
utformat akutsjukhuset som vi har 
gjort och hur vi planerade att arbeta 
i det

Utmaning



Tack för att ni lyssnade!

#nyttakutsjukhusvästerås
#Livskraftförframtiden


