Fælles akutmodtagelse (FAM), NAU

Plantegning over FAM niveau 01
Plantegning over FAM niveau 02
Generelt:
•

FAM-funktionen er placeret med indgangsniveau (terræn) i hospitalets vestlige ende med adgang via
dedikerede indgange til hhv. akutte 112 indbragte patienter, selvhenvendende patienter til skadestue og
lægevagt, voldtægtsofre, brandsårsofre samt kontaminerede patienter.

•

De kliniske funktioner i FAM er fordelt på to etager - niveau 01 og 02 -med de akutte spor i form af
eksempelvis traumefunktion, modtage- og undersøgelsesrum, triageringsenhed og billeddiagnostiske
modaliteter nederst og det diagnostiske sengeområde på øverste etage.

•

Der er kort afstand til de øvrige klinisk-diagnostiske enheder, herunder Operationsafdeling, Intensiv,
Billeddiagnostik m.v. Herudover er der tæt forbindelse (via elevator) til hospitalets standardsengeafsnit.

•

I FAM-områdets niveau 01 og 02 er placeret en række supportrum, som omfatter medicinrum, skyllerum,
rent depot, udstyrsdepot, skyllerum, satellitlaboratorie, linnednicher, køkkener m.v.

•

Det er indplaceret en række koordingeringsrum i de enkelte områder af FAM, således at vagtfunktionerne
understøttes.

•

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

Niveau 01 - nordlige ben:
•

Akutte 112 indbragte patienter ankommer via ambulance-området, hvor der er mulighed for parkering i
ambulancehal. Der er P-pladser til i alt otte ambulancer. Bårevask samt efterfølgende opredning af bårer
foregår ligeledes i ambulancehallen.

•

Ambulancebussen er anvist parkering i forlængelse af ambulancehallen.

•

Akutlægebilen er placeret i forlængelse af ambulancehallen

•

Der er tre traumestuer i direkte forbindelse med ankomstområdet for ambulancer. En stor traumestue,
hvor der er mulighed for samtidig at behandle to patienter, og to behandlingsstuer til hver én patient.
Mellem stuerne er der placeret en CT-scanner. Birum til at understøtte funktionen er placeret i tæt på
stuerne. Der er nærhed til operationsafsnit samt intensiv og radiologisk afdeling.

•

Det centrale koordinationsrum er placeret i forlængelse af traumeområdet.

•

Der er i området placeret en triage-funktion med 3 pladser.

•

I forlængelse af traumeområdet fører en elevator direkte til mors-området kælderen.

•

I forbindelse med den nordlige facade er indgang til dekontamineringsområdet /brandsårspatienter
placeret med parkerings-anvisning til ambulance udenfor.

•

Personalerum samt et antal kontorpladser er placeret langs den nordlige facade.

•

MR-scanner samt to stuer med radiologisk udstyr er placeret i det nordlige ben.

•

Der er placeret én fast track stue med plads til fire patienter samt en gipsestue i umiddelbar forlængelse
af det nordlige ben (tværgang mod øst).

Niveau 01, midterste område:
•

Der er placeret en reception i forbindelse med ankomst-området/hovedindgangen, hvor der modtages
patienter til skadestuen samt patienter til lægevagten

•

Større venteområde er placeret i mellemgangen lige overfor receptions/sekretariatsområdet.

•

Større område med diktérpladser er placeret i dette område.

Niveau 01 – sydlige ben/østlige tværgående ben
•

Lægevagten er placeret i det sydlige ben længst mod vest.

•

Voldtægtsofre henvises til den syd-østlige indgang, hvor der er dedikeret et område med
undersøgelsesrum m.v.

•

Modtage/observationsstuer, heraf fem med bad/toilet er placeret i den resterende del af det sydlige og
østlige tværgående ben.

Niveau 02:

•

Reception er placeret nordligst i det midterste ben ved siden af adgangsveje (trapper, elevatorer) fra
niveau 01. Der er et vente – og opholdsområde lige ved siden af receptionen.

•

I det diagnostiske område i FAM etableres et selvstændigt børn- og ungespor, som omfatter tre
modtagestuer og seks sengestuer. Alle stuer er én-sengs stuer med eget toilet og bad.

•

Børnemodtagelsen er etableret til modtagelse af børn og unge i alderen 0-17 år.

•

Der er i alt 55 diagnostiske sengestuer på etagen, inkl. Børn og unge. Stuerne er én-sengs-stuer med
eget toilet og bad. Herudover er der 5 senge/observationsstuer med eget toilet og bad på etage 01, altså
i alt 60 sengestuer i FAM.

•

De diagnostiske stuer er fordelt på etagen med supportrum/birum, opholds- og køkkenfaciliteter,
koordineringsrum, dikteringsrum m.v. strategisk fordelt på etagen. Der er nærhed til sengeafsnit,
intensivafsnit samt øvrige behandlingsafdelinger og sengeafsnit via elevator og gangforbindelse.

•

Personalerum og uddannelsesrum er placeret i det midterste ben.

•

Der er indplaceret kontorer i det midterste ben samt i den syd-østlige ende af området..Samtalerum
forefindes i den nord-østlige ende af området.

