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IDÉOPLÆG – NY Fælles Akutmodtagelse, FAM
1.

STAMOPLYSNINGER

Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35
6700 Esbjerg C
2.

GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE

I forbindelse med implementering af Generalplanen, besluttet på regionsrådsmøde 1.
marts 2010, på Sydvestjysk Sygehus, er det besluttet, at etablere en fælles
akutmodtagelse som er en af de centrale forudsætninger for etableringen af Sydvestjysk
Sygehus som et moderne fremtidens akutsygehus.
3.

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Den fælles akutmodtagelse er omdrejningspunkt for en optimal faglig og fysisk
modtagelse af de akutte patienter, der kommer til sydvestjysk sygehus i Esbjerg.
Funktionen skal således i hele sin organisation og indretning understøtte et smidigt og
effektivt patientvenligt forløb. Dette fordrer hurtig og sikker tværfaglig diagnostik og
behandling, som kræver at den fysiske struktur indrettes efter patientforløbene.
Den nye fælles akutmodtagelse indrettes derfor med støttefunktioner som radiologi,
blodprøvetagning, farmaceuter mm. for at sikre en hurtig responshastighed på
prøveresultater, samt nødvendige kliniske specialer i umiddelbar nærhed for derved at
kunne gennemføre fælles vurdering af resultater og observationer i et givent patientforløb.
Den kommende fælles akutmodtagelse forventes at rumme samlet set 65-70 senge.
4.

LOKALISERING

Den nye fælles akutmodtagelse lægges i forbindelse med det nuværende
ambulanceankomstcenter, skadestue og lægevagt. Det nuværende kirurgiske
akutmodtagecenter allokeret i stueplansniveau i bygning 01 skal fremadrettet tænkes
fysisk sammenhængende med det nuværende akutmedicinske modtagecenter placeret
på 4 sal i den nuværende sengebygning. Begge enhederne vil fremadrettet primært være
placeret i stueplansniveauet i bygningerne 01 og bygning 02 samt sekundært i
kælderniveau i bygning 01 – Se evt. bilag A
5.

TIDSPERSPEKTIV

Opgave
Generalplan for Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
Planlægning af FAM og støttefunktioner hertil
Fysik etablering
6.

Hvornår:
2010 – 2020
2012
Ultimo 2012 – 2015
primo

INTERESSENTER

Eksterne interessenter i nærværende sag:
• Sygehusets patienter og pårørende
• Esbjerg Kommune:
o Bygningsinspektorat/Beredskab
• Driftsorganisationer: såsom afviklere af offentlig transport, post, affald mm
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•
•

Arbejdstilsyn (sikkerhedsperspektiv)
Leverandører til sygehuset

Interne interessenter:
• Behandlende specialer
• Afdelinger, der har funktioner hos eller omkring patienterne
• Infektionshygiejne
• MED organisation
7.

RISIKO

Projektet vurderes, at have en vis risiko ud fra et byggemæssigt perspektiv, begrundet i et
stort koordineringsbehov mellem byggeridriften og sygehusdriften. Transport og
ankomstmulighederne er dog mulige at dobbeltsikre via logistisk ringforbundne bygninger
og sikrer derved tilstrækkelig sikkerhed for såvel byggeri som sygehusdriftens logistiske
behov således, at en eventuel midlertidig spærring af gangareal ikke uhensigtsmæssigt
lukker delområder af.
Der vil grundet ovennævnte være et behov for grundig planlægning af såvel omfang som
organisatoriske krav samt, at teknisk understøttende løsninger er tilstrækkeligt belyst og
afprøvet undervejs i forhold til en realiseringsfase.
Projektøkonomien vil ved en grundig planlægning give et mere sikkert grundlag for
overholdelse af den økonomiske og tidsmæssige ramme. Området hvor den fælles
akutmodtagelse påtænkes placeret rummer flere muligheder for, via facader, at sikre
byggeriet adgang til givne overdragne områder uden at påvirke den eksisterende
sygehusdrift unødigt.
8.

ØKONOMI

Økonomi, FAM, indeks 124,9 i 1.000 kr.
• Generalplan, FAM
• + energitilskud 7,5%
• Støttefunktioner, bygning 01
• + energitilskud
• I alt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

39.314
2.948
46.374
3.478
92.114

Fordelingen på år følger af nedenstående (i mio. kr.):

Anlægsarbejder
Rådgivning
I alt

2012
6,0
11,5
17,5

2013
35,5

2014
35,5

2015
3,6

35,5

35,5

3,6

I alt
80,6
11,5
92,1

Selve udførelsesfasen vil ske i to etaper. Første del vedrører kernen i FAM der vil blive
placeret i den nuværende sengebygning, bygning 02, mens anden etape vedrører
støttefunktionerne til FAM der vil blive placeret i bygning 01 og i den midlertidige
sengebygning, kaldet ”Næsen”.
Der blev på regionsrådsmødet i juni 2010 givet en rådgivningsbevilling til første etape af
den Fælles Akutmodtagelse på 8,0 mio. kr. (indeks 123,4). For at opnå sammenhæng
mellem projekterne er det dog vigtigt, at rådgivningen sker under et og projekterne

Side 3

koordineres, hvorfor der vil blive søgt anlægsbevilling til rådgivning vedrørende anden
etape på 3,5 mio. kr. (indeks 124,9).
9.

KONKLUSION

På baggrund af undersøgelserne vedr. lokalebehov, herunder funktion, økonomi, tid,
lokalisering samt foreløbig vurdering af risiko er der foretaget en samlet afvejning i
projektet. På denne baggrund indstilles det, at
-

igangsætte planlægningsarbejdet vedrørende den nye fælles
akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus
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Bilag A: Placering af ny fælles akutmodtagelse, FAM (Generalplan af 1. marts 2010)

Parkeringshuse
Adgangsvej til Parkeringshus

Bilag B: Placering af ny fælles akutmodtagecenter - fortsat

FAM etage 03 – Stueplan, anno 2015?

Ny Sengebygning, 2016

Patientankomst
Fordelingsområde

Busstop, Østergade

Blodprøveambulatorie
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Kiss & ride-zone

Busstop, Haraldsgade

6. Rammer og struktur

