Børn og Unge-funktionen, NAU

Plantegning over Børn og Unge-funktionen
•

Børn og Unge funktionen er placeret ved indgangsniveau (terræn) i hospitalets sydlige ende med adgang
til afskærmede udendørs legearealer.

•

Afdelingen omfatter funktioner for indlagte børn og unge i alderen 0-17 år samt ambulante børn og unge
inden for pædiatri.

•

Der er stor nærhed til Neonatalafdelingen og Fødeafdelingen (placeret på etagen over Børn og Unge),
FAM samt Billeddiagnostik, OP, Intensiv og Psykiatrien. Derudover der tæt forbindelse (via elevator) til
hospitalets standardsengeafsnit.

•

Større vente- og legeområder er placeret i Foyer lige uden for Børn og Unge-funktionen.

•

Børn og Unge-funktionen er opdelt i enhederne:
- Sengeafsnit
- Onkologisk sengeafsnit (inkl. selvstændigt opholdsrum og familiekøkken)
- Infektionsmedicinsk sengeafsnit
- Ambulant- og dagafsnit
- Akut modtagelse (placeret i FAM)

•

Sengeafsnittet består af 33 én-sengs stuer med tilknyttet toilet og bad, hvoraf 6 sengestuer anvendes til
onkologisk afsnit. 12 sengestuer kan anvendes til infektionsmedicinsk afsnit, hvoraf 4 af disse stuer
etableres med tilhørende slusestuer samt med mulighed for adgang fra terræn. 2 sengestuer kan
anvendes til dagfunktion (er indrettet med flystole) og 1 sengestue er indrettet som multistue til patienter
med særlige plejekrav. Alle sengestuer er i udgangspunktet indrettet ens, således der er mulighed for
fleksibel udnyttelse af sengestuerne alt efter behov. Sengestuerne er indrettet med henblik på, at en
forældre kan overnatte på stuen.

•

I FAM etableres for akutte børn og unge et selvstændigt børne- og ungespor som omfatter 3 modtagestuer
og 6 sengestuer.

•

Ambulatorie- og dagafsnit består af 7 standardambulatorier og 3 specialambulatorier. 2 af ambulatorierne
placeret tættest på sengeafsnit har tilknyttet toilet og bad, således disse kan benyttes til sengestuer ved

behov. Dertil kommer, jf. ovenstående, at 2 sengestuer er indrettet således, at disse kan benyttes til
dagfunktion.
•

Der etableres en række opholdsarealer (2 af disse med mindre køkkenfaciliteter til pårørende) samt
aktivitetsrum til hhv. større og mindre børn.

•

Der er placeret 5 koordineringsrum i funktionen, 2 af disse er placeret ved indgangen til hhv.
ambulatorierne og sengene. De øvrige er fordelt med et koordineringsrum i hvert afsnit.

•

Rehabilitering for Børn og Unge vil foregå på sengestuen, ambulatorium og i dedikerede arealer specifikt
indrettet til børn (placeret uden for Børn og Unge). Endvidere kan aktive gange, opholdsrum, udearealer
og anden udnyttelse af frie arealer anvendes.

•

I hver bygningsfløj er der placeret en række supportrum som omfatter medicinrum, skyllerum, rent depot,
udstyrsdepot, serveringskøkken, satellitlaboratorium og linnednicher. Derudover er der placeret 2
personalerum, 2 kontorer samt undervisnings- og uddannelsesrum (fælles med Neonatalafdelingen).

•

Vareleverancer foregår med AGV (Automated Guided Vehicles) – og leveres i separate AGV-rum.

•

I tilknytning til AGV-rummet er der nedkastningsskakte til urent linned og affald

