Forskning og Uddannelse, NAU

Plantegning over Forskning og Uddannelse etage 00
Plantegning over Forskning og Uddannelse etage 02
•

Forsknings- og uddannelsefaciliteter på NAU omfatter alle fagområder, herunder den kliniske
lægevidenskabelige forskning og uddannelse, sygeplejeforskning og uddannelse samt forskning og
uddannelse inden for øvrige kliniske fagområder.

•

Forsknings- og uddannelsesområdet er placeret dels centralt i Forskningsbygningen og dels med
decentrale faciliteter til kliniknær forskning og uddannelse. Dvs. at der inden for de enkelte kliniske
områder, herunder operationsafdeling og billeddiagnostik, laboratorier, ambulatorier og i sengeafsnittene
er placeret separate decentrale forsknings- og uddannelsesfaciliteter, herunder faciliteter, der vil kunne
benyttes til eksempelvis laboratorieforskning, direkte patientrelateret forskning, undervisning af
studerende, yngre læger, Post-docs m.v.

•

Der er samlet tildelt ca. 4.000 kvm (netto) til forsknings- og uddannelsesfaciliteter i NAU. Disse
kvadratmetre er igen fordelt med ca. halvdelen i den centrale forsknings- og uddannelsesenhed og
halvdelen decentralt.

•

Medicinerhuset vil forsat i en årrække skulle anvendes til kliniske ambulatorieformål m.v. Der indtænkes
her faciliteter til forskning og uddannelse.

•

Der er kort afstand fra den centrale Forskningsbygning til Ambulatoriebygningen, billeddiagnostik,
operationsafdeling og laboratorieenhederne i NAU.

•

En stor del af forsknings- og uddannelsesfaciliteterne placeres samlet i Forskningsbygningen i to etager
tæt ved integrationszonen til SUND.

•

I Forskningsbygningen er NordSims færdigheds- og simulationslaboratorier samt diverse supportrum i
relation hertil placeret i etage 00 og hospitalets forskningslaboratorier, forskningskontorer (tørlaboratorier)
m.v. placeret på etage 01.

•

Der etableres en række gruppe- og undervisningsrum i den centrale Forskningsbygning, og der er
indtænkt mødefaciliteter i form af ”Shared facilities” m.v.

•

Der er etableret biblioteksfunktion på etage 00.

•

I Forskningsbygningen vil der desuden være en række supportrum i form af medicinrum, skyllerum,
depotfaciliteter, teknikrum, køkken- og toiletfaciliteter, sekretariatsfunktion m.v.

•

I forhold til forskningskontorerne i den centrale forskningsbygning er der lagt stor vægt på fleksibilitet og
standardisering, så rummene kan ændres over tid alt efter behov. Det samme gælder for
forskningslaboratorierne, som etableres fleksible efter ”dancefloor”-princippet, og som over tid kan
ændres i.f.t. eksempelvis størrelse, behov for sluser m.v.
NAU stiller en mindre kapacitet af færdighedslaboratorier til rådighed for SUND. Planen er at SUND til
gengæld etablerer et større auditorium til fælles brug. Andre faciliteter til fælles udnyttelse skal aftales.

•

•

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

