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1.

STAMOPLYSNINGER
Medicinsk afdeling, Akut Modtage Afdeling og organkirurgisk afdeling på:
Kolding Sygehus
Skovvangen 2-6
6000 Kolding

2.

GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE
Kolding Sygehus etablerede i 2008 en Akut Modtage Afdeling (AMA), som
første skridt frem mod en fuldt etableret FAM. Fysisk er AMA placeret bag
sygehuset mod nordøst.
Denne placering er imidlertid fjernt fra centrale funktioner som laboratorium,
røntgenafdeling, skadestue, operationsafdeling og intensiv afdeling.
Samtidig modtages akutte voksne patienter fortsat i skadestuen og på
hjerteafdelingen, hvilket med etablering af AMA bliver til 3 forskellige
akutindgange sygehuset.
Via en rokade af afdelinger kan opnås, at modtagelsen af de akutte
patienter kan samles ét sted i huset, med én indgang i nær tilknytning til
serviceafdelinger og tæt på såvel operationsafdeling som intensiv afdeling –
altså en foreløbig FAM.
Samlingen af sengene fra nuværende 3 geografier (AMA, medicinsk afsnit,
kardiologisk afsnit) til 2 (AMA og medicinsk afdeling) vil desuden give
betydelig driftsmæssige- og arbejdsgangsmæssige fordele.
Med etablering af en FAM i næsten fuld størrelse allerede i 2010, vil det
give en væsentlig større mulighed for erfaringsindsamling end i dag, til gavn
for Kolding Sygehus frem mod 2014.

3.

FUNKTIONSBESKRIVELSE
Rokaden vil omfatte:
- et skift mellem organkirurgisk afdeling og AMA
- en flytning af 5 senge fra kardiologisk afsnit til øvrigt medicinsk afsnit
- en flytning af 15 senge fra kardiologisk afsnit til AMA
- en flytning af medicinsk ambulatorium til nuværende kardiologisk afsnit
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-

en flytning af kardiologisk ambulatorium til nuværende medicinsk
ambulatorium
flytning af modtagesenge på AMA til nuværende medicinsk
ambulatorium.

FAM vil således i alt få 51 senge.
4.

LOKALISERING
Følgende blokke er omfattet af projektet: 3,4,5,6,43 på Kolding Sygehus

5.

TIDSPERSPEKTIV
Gennemførelse af ovenstående rokade på Kolding Sygehus, skønnes at
kunne afsluttes efter 6 måneder fra modtagelse af anlægsbevilling.

6.

INTERESSENTER
I samarbejde med bygningsmyndighederne i Kolding Kommune udarbejdes
et projekt, hvortil der kan meddeles en byggetilladelse.

7.

RISIKO
I forbindelse med projektet vurderes der ikke at være nogen risiko.

8.

ØKONOMI
Anlægsudgifter:
Rokade til etablering af FAM…………………………5.598.950 kr.
Driftsudgifter:
Det skønnes ikke, at ovenstående projekt vil forøge driftsudgifterne.
9. KONKLUSION
På baggrund af undersøgelserne vedr. funktion, økonomi, tid, lokalisering
samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i
projektet. På denne baggrund indstilles
at projektet giver mulighed for at afprøve FAM allerede fra 2010 med
henblik på at akkumulere en betydelig erfaring og viden i forbindelse
med udbygningen af Kolding sygehus,
at projektet repræsenterer en mulighed for at opnå en ikke uvæsentlig
effektivisering af arbejdsgange med henblik på at imødegå
fremtidens forventninger til et akut-sygehus
at effektiviseringen omsættes til aktiv behandling af patienter
at ovenstående anlægsøkonomi optages i budgettet
-

Side 3

