LEMVIG SUNDHEDSHUS
- et mødested for sundhed og trivsel
Arbejdet med Lemvig Sundhedshus er nu i gang, og vi er snart i mål med planlægningen af
lokaler og funktioner i huset. Næste skridt er byggeprocessen.
Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune vil med dette brev give en
status på processen og fortælle, hvad I kan forvente, når Lemvig Sundhedshus står færdigt.
Borgerinddragelsen, som fandt sted i foråret 2019, har været en vigtig del af planlægningen af
Lemvig Sundhedshus. Vi vil gerne sige et stort tak til borgerne i Lemvig Kommune for det
store engagement I viste under både samtalesaloner og borgermødet på Lemvig Gymnasium!
Når de fysiske rammer i det nye sundhedshus står klar, vil vi gerne invitere borgernes
perspektiv med ind i drøftelserne igen.
Lemvig Sundhedshus – planen for de fysiske rammer
Der er nu lavet en plan for de fysiske rammer for Lemvig Sundhedshus. Planen indeholder
renovering og ombygning af det tidligere Regionshospitalet Lemvig. En del af de eksisterende
bygninger, der ikke er egnede til husets kommende formål, skal rives ned, så der bliver plads
til at bygge nyt.
Der er behov for at bygge nyt, både fordi der i dag ikke er de kvadratmeter som skal til, og
fordi de eksisterende lokaler som er bygget til sengestuer med mere, ikke er optimale i forhold
til genoptræning og sundhedsfremme. De kommunale funktioner i Sundhedshuset kommer
derfor til at ligge i de eksisterende bygninger, kombineret med lokaler i en ny bygning, hvor
der bliver rum med plads til blandt andet genoptræning, sundhedsskole og sundhedsaktiviteter
fra frivillige foreninger. Der bliver etableret en forbindelse mellem de eksisterende og nye
bygninger, for at man fortsat kan komme let til og fra de forskellige tilbud på tværs af huset.
I arbejdet med planen for de fysiske rammer har der været fokus på at skabe gode rammer for
samarbejde på tværs af funktioner i huset. Det betyder blandt andet, at praktiserende læger,
Klinik for Almen Medicin, akutklinik og Lemvig Kommunes sårsygeplejersker er placeret tæt på
hinanden og dermed i højere grad kan gøre brug af hinandens viden og kompetencer.
Der er også gjort plads til fælles personalestue, fordi vi tror på, at uformel kontakt skaber
forudsætninger for det gode samarbejde. Der er ligeledes gjort plads til fælles mødelokaler
med tele- og videokonferenceudstyr. På den måde bliver huset klar til, at vi i Lemvig
Sundhedshus vil gå forrest i afprøvningen af telemedicinske muligheder.
Byggeprojektet berører ikke den regionale neurorehabilitering, som organisatorisk hører under
Hospitalsenheden Midt.
Vision for Lemvig Sundhedshus
Regionsrådet og Byrådet godkendte i august 2019 visionen for Lemvig Sundhedshus (se
vedlagte).
Visionen er, at Lemvig Sundhedshus skal være et mødested for sundhed og trivsel. Visionen
har tre elementer:
 Borgernes hus – sammen om sundhed
 Samarbejde og kvalitet
 Innovation

På tværs af sektorer og sundhedsfaglige grupper glæder vi os til, at give visionen liv i det nye
sundhedshus sammen med borgerne.
Funktioner og tilbud i Lemvig Sundhedshus
Når Lemvig Sundhedshus er fuldt udbygget, vil huset
 Klinik for Almen Medicin
 Praktiserende læger
 Akutklinik
 Røntgen
 Blodprøvetagning
 Laboratorium
 Vagtlæge
 Akutbil/akutlæge
 Jordemødre
 Stop for bloddonorbus
 Neurorehabilitering

have følgende funktioner og tilbud:
 Sygepleje- og sårklinik
 Sundhedsfremme- og forebyggelse
(patientundervisning, træning mm.)
 Genoptræning
 Hjerterehabilitering
 Alkohol- og stofbehandling
 Psykolog
 Sundhedsplejersker (ad hoc)
 Hørepædagog
 Patientforeninger

Lemvig Sundhedshus er et dynamisk hus, og tilbuddene vil derfor løbende blive tilpasset både
den demografiske udvikling i Lemvig Kommune, men også i forhold til hvilke praksisydere, der
har interesse i at flytte ind i huset.
Tidsplan
Renovering og ombygning af de eksisterende bygninger forventes at begynde i foråret 2020.
Det er forventningen, at de første etaper af ombygningen er klar i løbet af efteråret 2020 og at
ombygning er endeligt klar til ibrugtagning i foråret 2021, i forbindelse med at sygehuset i
Gødstrup tages i brug. Lemvig Kommunes nybyg forventes at være klar på samme tidspunkt.
Du kan holde dig orienteret om nyheder i forbindelse med Lemvig Sundhedshus på Lemvig
Kommunes hjemmeside:
https://www.lemvig.dk/Sundhed/Lemvig-Sundhedshus.aspx

