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MINNESANTECKNINGAR 

1. Aktuellt inom Region Västmanland. 

Nytt sjukhus Västerås-vad händer 

Nytt akutsjukhus Västerås: Magnus Ekblad, regionråd ansvarig för fastigheter 

informerar. Det nuvarande sjukhuset byggdes på 60-talet och det finns ett stort 

renoveringsbehov. En del byggnader kommer att renoveras och vissa byggnader 

med stort renoveringsbehov som är omoderna kommer att behöva rivas i 

framtiden. Stora investeringar krävs för att renovera och modernisera. Även 

sjukhusen i Fagersta och Köping har renoveringsbehov. I Sala byggs en ny 

sjukhusbyggnad i samband med den befintliga vårdcentralen, 

rehabiliteringsbassäng kommer att finnas i Sala.  I Sala är marken kontaminerad 

vilket behöver åtgärdas. 

Nytt Akutsjukhus Västerås: Den 18 juni fattade ett enigt Regionfullmäktige beslut 

om att fortsätta planeringen och projekteringen av det nya akutsjukhusets första 

etapp. Sjukhuset byggs flexibelt för framtiden och det är en lång byggprocess, det 

beräknas ta 8 år eller mer innan sjukhuset är klart. Viktigt att inte budgeten för 

sjukhusbygget överskrids. Mälarenergi har sett över framtida energibehov så att 

nya sjukhuset kan försörjas med el. Delar av ambulansstationen delar av kommer 

att flytta från sjukhusområdet.  
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Tillgängligheten till sjukhuset är viktig, i samband med nya sjukhuset ser man 

över nya vägar för busstrafiken och enligt planerna kommer busshållplatsen att 

komma närmare entrén än den är i dag.  

Parkeringsutredning pågår och man ser över möjligheten med parkeringshus.  

Ny organisation kommer att gälla från 2020-01-01. Kennet Östberg informerar 

om att regiondirektören fattade beslut om ny organisation 190919. Hela hälso - 

och sjukvården kommer att samlas i en gemensam organisation med en chef 

Håkan Wittgren. Den nya organisationen består i huvudsak av två delar: nära 

vård och akutsjukvård.  

I Nära vård ingår vårdval, habiliteringen, Vuxenpsykiatri, Rättspsykiatri, BUP, 

geriatriken, sjukhusen i Sala Fagersta och Köping, mobila team och hjälpmedel. 

I Akutsjukvård ingår huvudsakligen opererande specialiteter, ambulanssjukvård 

och onkologi.  

Hälften av vårdcentralerna är privata. Ny organisation av regionens egna 

vårdcentraler som stödjer det nya arbetssättet Nära vård. 

 

2. Västmanland bor ca 58 000 pensionärer/ äldre och frågan är om det går 
att få ett länstäckande trafikkort/eller liknande för att använda överallt på 
länet, gäller i första hand ett busskort som gäller hela året. Motivet till 
förslaget är en förenkling att köpa busskort men i även ett miljötänk att 
flera skulle använda allmänna färdmedel. 
Magnus Ekblad informerar om olika möjligheter och diskussion om detta 
fortsätter med regionrådet Tommy Levinsson. Kollektivtrafikförvaltningen 
har skaffat en husbil som ska vara ett mobilt kundcenter och stanna till på 
olika platser i länet. Syftet med husbilen är att informera och att 
allmänheten ska kunna ställa frågor.  
Det finns nu ett beslut på riksnivå att samma biljettsystem ska gälla över 
hela Sverige.  
Dialogforum tar upp problem med att bussen ändrat hållplatser.  

 
 

3. Hur har det gått med införandet av så kallade "äldrecentraler" i länet efter 
regionens tidigare beslut? 
Det skulle finnas personal i vårdcentralen som äldre kunde vända sig i sina 
frågor och möta samma person och därmed underlätta ärendena. 
Kennet Östberg informerar: 
Införandet av ”äldrecentraler” varierar på olika vårdcentraler. På en del 
vårdcentraler fungerar det bra, på andra har man inte kommit igång ännu.  
Tanken var att ”äldrecentralen” skulle vara en del av den ordinarie 
vårdcentralen, förutom med särskilt telefonnummer för äldre med 
direktkontakt med sjuksköterska. Denna fråga gäller endast de 
regiondrivna vårdcentralerna.  Inventering av tillgänglighet på 
vårdcentralerna kommer att göras av några deltagare i Dialogforum.  
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4. Övriga frågor. 

Är belastningen på akutmottagningen högre nu än tidigare? 

Det är ett högre inflöde till den akuta sjukvården nu än tidigare. Det är en 

generationsfråga där yngre känner sig mer otrygga. Ökningen av antalet sökande 

till akuten är cirka 10 procent varje år. Primärvårdsjouren har dock underlättat 

för Akutmottagningen.  

Hur Region Västmanland klarar vårdgarantin inom olika enheter varierar. En del 

enheter klarar inte vårdgarantin. 

Fungerar mobila teamen? Det finns tre olika mobila team som behöver 

samordnas för att fungera bättre. 

 

5. Nästa möte: 4 november Regionhuset, Västerås. 

 


