September 2020

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2020 – LEMVIG SUNDHEDSHUS
Kære alle brugere i Lemvig Sundhedshus.
Ombygningen i den regionale del af Lemvig Sundhedshus er i fuld gang.
Lemvig Kommune forventer, at etableringen af den kommunale del af
sundhedshuset igangsættes i starten af 2021.
I nyhedsbrevet præsenteres logoet for Lemvig Sundhedshus og der gives en
status på den regionale ombygning af sundhedshuset samt et overblik over
opmærksomhedspunkter i forbindelse med de igangværende ombygninger.
Logo for Lemvig Sundhedshus
Der er valgt logoet for Lemvig Sundhedshus. På billedet nedenfor er logoet vist
sammen med et eksempel på, hvordan det kan anvendes.
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Status på ombygningen:
Ombygningen af Røntgen og Klinisk-Biokemisk Afdelings lokaler er afsluttet, og
funktionerne genåbnede primo september; for KBA's vedkommende i nye
lokaler. Hermed kan ombygningen af det nye fælles personalerum og
mødelokaler i KBA's tidligere område i bygning 5, plan 1, gå i gang. De fælles
personalefaciliteter bliver efter planen klar medio november 2020, hvilket også
gælder det fælles venteværelse i bygning 2, plan 1.
I løbet af oktober vil jordemoderfunktionen, Klinik for Almen Medicin og
vagtlægen efter planen flytte ind i nye ombyggede lokaler. Akutklinikkens
lokaler vil ligeledes være klar i løbet af oktober, men akutfunktionen, som
ligger i Klinik for Almen Medicins område, flytter først ind når Regionshospitalet
Gødstrup tages i brug. Der planlægges på nuværende tidspunkt med
anvendelse af Akutklinikkens lokaler til udviklingsprojekter indtil
Akutfunktionen flytter ind, og der vil således også være aktivitet i disse
lokaler.
Indflytningstidspunkt for Præhospitalet er ikke aftalt på nuværende tidspunkt.
Ombygningen af deres lokaler afsluttes efter planen i januar 2021, og hermed
er den regionale del af ombygningen af sundhedshuset tilendebragt.
De kommunale funktioner, der skal holde til i den renoverede del af Lemvig
Sundhedshus, flytter ind i januar 2021.
Opmærksomhedspunkter:
Hovedindgang:
Ombygningen går i gang i uge 38, og vil efter planen være afsluttet i
begyndelsen af december 2020. I denne periode henvises til den sydlige
indgang fra Vænget.
Elevator ved hovedindgang:
Elevatoren ved hovedindgangen renoveres i uge 42 – 43. I denne periode kan
elevatoren ikke benyttes; i stedet henvises til elevatoren ved
ambulanceindgangen.
Bemærk at elevatoren ved ambulanceindgangen ikke går ned i kælderplan, og
der er således ikke adgang til kælderen via elevator i uge 42-43.
Efter uge 43 er der adgang til elevatoren via en passage gennem
hovedindgangen. Dog kan der være kortere perioder hvor passagen er lukket
pga. ombygningen.
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Personalestue:
I perioden ind til ombygningen af det fælles personalerum er færdig, henvises
funktionerne til at finde alternative løsninger i huset, evt. om muligt at benytte
personalerum i eget område.
Lukning for vand:
Der har beklageligvis i forbindelse med ombygningen været lukket for vandet
uden advisering af husets brugere. Vi har bedt håndværkerne om fremover at
sikre forudgående orientering om tidspunkt og forventet varighed.
Hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående kan følgende kontaktes:
Bjørn Christensen
Strategi og plan
bjoern.christensen@rm.dk
Tlf. 9117 2038

Ane Skak
Strategi og plan
ane.skak@vest.rm.dk
Tlf. 2028 2006

Sofie Ingersen, Lemvig Kommune, kan kontaktes i forbindelse med spørgsmål
om Lemvig Kommunes nybyggeri.
Sofie Ingersen
Velfærdssekretariatet
Lemvig Kommune
Sofie.Ingersen@Lemvig.dk
Tlf. 9663 1109
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