Sengeafsnit, NAU

Plantegning over sengeafsnit
•

Standardsengene i NAU er fordelt i to sengetårne over hospitalets behandlingsetager. I det nordlige
sengetårn er der fire etager med hver 54 senge. I det sydlige sengetårn er der tre etager med hver 52
senge. I alt 372 standardsenge.

•

Der er en direkte forbindelsesgang mellem sengeafsnittene i de to tårne, og sengene kan i de enkelte
afsnit underopdeles i mindre enheder (54 – 27 – 9 mv.)

•

Alle sengestuer er en-sengsstuer med tilknyttet bad og toilet. Sengestuerne er i udgangspunktet indrettet
ens, således der er mulighed for en fleksibel udnyttelse af sengetuerne alt efter behov. 28 stuer indrettes
som større multistuer til patienter med særlige plejekrav. Disse stuer er fordelt med 4 stuer på hver etage.
Alle sengestuer er indrettet med henblik på, at en pårørende kan overnatte på stuen.

•

Sengebygningerne er placeret over hospitalets kliniske områder med elevatorforbindelse til de enkelte
klinisk-diagnostiske enheder, hvorfra patienter kan bringes til og fra sengeafsnittene.

•

Adgang til sengeafsnittene for pårørende og besøgende foregår via elevatorforbindelse fra de to centrale
torve i foyerområdet. Der er desuden også adgang via trappe.

•

De enkelte sengeetager er opbygget omkring et centralt torv. Besøgende/patienter vil umiddelbart ved
ankomst møde en fælles reception med tilknyttet venteområde.

•

I hver af sengekrydsene er placeret koordineringsrum, skyllerum, rent depot, medicinrum, udstyrsdepot,
satellitlaboratorium, serveringskøkken, opholds- og spisefaciliteter og personalerum.

•

Birummene er centralt placeret i forhold til de enkelte sengeafsnit. Koordinationsrum er placeret således
at vagtfunktionerne understøttes.

•

I alle sengekrydsene er der desuden afsat areal til rehabiliterings –og træningsfaciliteter, stillerum og
samtalerum.

•

Rum til forskning og uddannelsesformål er placeret i alle sengeetager.

•

Der er etableret en exit-lounge med 5 senge til færdigbehandlede patienter, der afventer liggende
hjemtransport. Exit-lounge er beliggende i den sydlige del af niveau 02.

•

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.

