Sundheds- og Akuthus Lemvig
NYHEDSBREV - FORÅR 2019
Velkommen til første nyhedsbrev for udviklingen af Sundheds- og Akuthus Lemvig. Her kan du læse om:
 Status – her er vi nu og de næste skridt
 Borgerinddragelsesproces og borgermøde 30. april 2019
 De kommunale funktioner i Sundheds- og Akuthus Lemvig

STATUS – her er vi nu og de næste skridt
Den 10. januar 2019 blev første møde holdt
i styregruppen for det samlede Sundhedsog Akuthus Lemvig. Den administrative
styregruppe er sammensat bred med
medlemmer fra Region Midtjylland,
praktiserende læge og Lemvig Kommune.
Fra Lemvig Kommune deltager Pia Ulv
Helleland (direktør og næstformand i
styrergruppen), Grete Bækgaard Thomsen
(ældrechef), Pernille Kloster Aalund
(sundhedschef), Ove Weller (Økonomichef)
og Amanda Christensen (akademisk
medarbejder). Poul Michaelsen, direktør
for hospitalsenhed Vest, er formand for
styregruppen.
Styregruppen arbejder aktuelt frem mod at
formulere en vision for Sundheds- og
Akuthuset med input fra en igangværende
borgerinddragelsesproces. Når visionen er
klar skal der udarbejdes en helhedsplan for
huset.

Klinik for Almen Medicin
Regionen har netop fået godkendt en ansøgning,
om at drive en regionsklinik med faste læger i
sundhedshuset – Klinik for Almen Medicin - som har
kapacitet til 6900 patienter.
Klinikken etableres med henblik på fortsat
lægedækning for borgere i Lemvig. Klinikken
forventes at start op 1. september 2019.
Første skridt er derfor at sikre midlertidige lokaler i
sundhedshuset til Klinik for Almen Medicin. Når
helhedsplanen for huset er klar, etableres de
permanente faciliteter.
Akutfunktion
Inden udgangen af 2020 skal regionen etablere en
akutfunktion i sundhedshuset. Akutfunktionen skal
stå klar når det nye sygehus i Gødstrup tages i brug.
I akutfunktionen vil der blandt andet kunne
behandles mindre sår og skader.

Regionen og Lemvig Kommune har sidst i marts 2019 sendt en ansøgning til Sundheds- og
Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Der er ansøgt om samlet 10,7
mio. kr. til klinik for almen medicin, faciliteter til kommunale trænings- og holdaktiviteter, nyt
indgangsparti, sygeplejeklinik samt fælles lokaler med fleksibel brug.

Borgerinddragelse
Hvordan kan Sundheds- og Akuthus Lemvig bedst møde borgerne i Lemvig Kommune? Det er et af de
spørgsmål som har været livligt drøftet på fire samtalesaloner i Lemvig Kommune den sidste måned.
Salonerne er første skridt i den borgerinddragelse der er sat i gang i forbindelse med Sundheds- og
Akuthuset. Målet med borgerinddragelsen er at få input til udvikling af huset, men også at se hvordan
kommune, region og civilsamfund i fællesskab kan skabe endnu mere sundhed i kommunen. Se mere her
.
Borgermøde om sundhed i Lemvig Kommune
30. april 2019 kl 18-21 på Lemvig Gymnasium
Kom - tag din nabo med!

Kommunale funktioner i Sundheds- og Akuthuset
I dag har Lemvig Kommune blandt andet tilbud om genoptræning, hjerterehabilitering og
misbrugsbehandling i huset. Udover de nuværende funktioner er det på nuværende tidspunkt besluttet, at
følgende kommunale tilbud flytter ind i Sundheds- og Akuthuset:
 En sygepleje- og sårklinik
 Sundhedsfremme og forebyggelsestilbud
Etableringen af lokaler til de kommunale funktioner afventer helhedsplanen for det samlede sundhedshus.
Du vil løbende kunne følge status på arbejdet i nyhedsbrevene.
Nyhedsbreve vil fremover som udgangspunkt blive sendt ud i forbindelse med møder i styregruppen for
Sundheds- og Akuthus Lemvig. Spørgsmål til nyhedsbrevet kan rettes til velfaerdssekretariatet@lemvig.dk
Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, så sendt en mail til
velfaerdssekretariatet@lemvig.dk.

