Lemvig Sundhedshus
NYHEDSBREV #3 - DECEMBER 2019
Så er vi klar med flere nyheder, om det, der nu har fået navnet Lemvig Sundhedshus.
I nyhedsbrevet kan du læse om:
•
•
•
•
•

Nyt navn og vision
Helhedsplan
Overordnet tidsplan
Borgerinddragelse
Indhold i sundhedshuset
Med ønske om en glædelig december til jer alle!

Navn og vision
I løbet af august og september måned er navnet på det nye sundhedshus, visionen og charteret for de ansatte i huset, blevet politisk
godkendt i såvel Regionsrådet som i Kommunalbestyrelsen. Det fælles sundhedshus har fået navnet,

Lemvig Sundhedshus
-

Et mødested for sundhed og trivsel

Visionen for Sundhedshuset lyder,

I Lemvig Sundhedshus samarbejder vi på tværs af sektorer og med borgerne om sundhed og trivsel.
Sammen nytænker vi sundheden og sundhedshuset i Lemvig Kommune.

Helhedsplanen
Der har hen over sommer og efterår 2019 været en proces med at blive enige om placeringen af de forskellige funktioner i
sundhedshuset. Det er endt ud med en samlet regional og kommunal helhedsplan for indretning af huset.

I forhold til placering af de kommunale sundhedstilbud er planen for nuværende, at Lemvig Kommune køber en del af grunden af
Regionen, og de kommunale sundhedstilbud placeres i en kombination af lejemål i eksisterende lokaler på plan 3, og et mindre
nybyggeri ned mod Lemvig sø. Køb af grunden inkluderer, at Regionen river de bygninger ned, der tidligere rummede sygehuskøkken,
hvorefter Lemvig Kommune bygger nyt samme sted.

Den kommunale sårklinik placeres i stueplan for at sikre nærhed og samarbejde med praktiserende læger, akutfunktion samt Klinik
for Almen Medicin.

Arkitekterne Vilsbøl og Poulsen, kommunale byggekyndige og sundhedsadministrationen er i fuld gang med at se på den kommunale
helhedsplan. De r blev på Kommunalbestyrelsesmøde d. 27.november politisk frigivet 3 mio. kr., således at renoveringen af lokaler på
plan 3 i de eksisterende bygninger kan starte op. I praksis er det regionen der står for renoveringen ud fra de ønsker og krav,
kommunen definerer.

Tidsplanen
Næste skridt i renoveringsprocessen bliver, at Regionen påbegynder renovering af plan 1 til Klinik for Almen Medicin. De regionale
læger forventes at flytte ind i de nyrenoverede lokaler i efteråret 2020. Anden etape for den regionale del bliver, at akutfunktionen
skal stå klar i takt med at Gødstrup åbner for patienter i foråret 2021.
I takt med ovenstående renoveres plan 3, i de lokaler som Lemvig Kommune lejer af regionen. Processen med nybyg og renoveringen
varetages i to parallelle spor. 1. maj 2020 overtager Lemvig Kommune byggegrund, som derefter skal byggemodnes.
Det er målet, at Lemvig Kommunes faciliteter samlet står klar til ibrugtagning i løbet af 2021, dog i flere etaper.

Borgerinddragelse
Når en endelig helhedsplan foreligger, vil Lemvig Kommune invitere borgere fra samtalesalonerne ind til et kig på
arkitekttegningerne. Dette med henblik på at se helhedsplanen fra et borgerperspektiv og medbringe inputs til det videre arbejde
med Lemvig Sundhedshus. Dette vil være første gensyn siden borgerinddragelsesprocessen i foråret 2019.

Indhold i Lemvig Sundhedshus
Foreløbige kommunale funktioner i Lemvig Sundhedshus:
•
•
•
•
•
•
•

Genoptræning
Sundhedsfremme-og forebyggelse
Sygepleje-/sårklinik
Misbrugsrådgivning
Hørepædagog
Ad hoc aktiviteter for målgrupper i Handicap & Psykiatri, sundhedsplejen m.fl.
Plads til borgerrettede tilbud fra patientforeninger

Regionale funktioner i Lemvig Sundhedshus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klinik for almen medicin, Regionsklinik
Akutklinik med behandlersygeplejerske
Røntgen
Blodprøvetagning
Vagtlæger
Akutbil, læge
Jordemoderkonsultation
Bloddonorbus
Neurorehabilitering (S14, afdeling af Hammel Neurocenter)

Informationsbreve udarbejdes løbende. Spørgsmål til ovenstående kan rettes til sundhedschef i Lemvig kommune Pernille Kloster Aalund på mail:
pernille.kloster.aalund@lemvig.dk

