Sundheds- og Akuthus Lemvig
NYHEDSBREV #2 - SOMMER 2019
Her kommer andet nyhedsbrev vedrørende opbygningen af Sundheds- og Akuthus Lemvig.
I nyhedsbrevet kan du læse om:






Status vedrørende praktiserende læger i Lemvig by
Afslag på ansøgning fra Sundhedsministeriet
Borgermøde om Sundheds- og Akuthus 30. april
Visionsarbejde
Status på byggeprocessen

Praktiserende læger i Lemvig by
Det står nu klart, at Regionen er lykkedes med at ansætte 4 læger svarende til godt 2 fuldtidsansættelser
til den kommende Klinik for Almen Medicin som åbner op 1. sep. 2019. Der forventes at blive plads til
omkring 3500 borgere i klinikken.
For at kunne leve op til behovet for praktiserende læger, skal der etableres en yderligere klinik med plads
til to læger og mellem 3.200 og 5.400 borgere. Hvem der byder ind på drift af lægeklinikken viden ikke,
men afgøres i begyndelsen af juli 2019.

Pulje fra Sundhedsministeriet
Regionen og Lemvig Kommune ansøgte sammen om godt 10 mio. kr. til det kommende Sundheds-og Akuthus Lemvig.
Desværre fik vi afslag på ansøgningen. Ministeriet modtog i alt 70 ansøgninger for i alt 932,5 mio. kr. Puljen som er
fordelt var på 209,5 mio. kr. Afslaget ændrer dog ikke ved, at vi fortsætter det gode samarbejde om etablering og
udvikling af Sundheds-og Akuthuset.

Borgerinddragelse
Der er i foråret holdt 4 samtalesaloner, et borgermøde og en opsamlingsworkshop med både borgere og
fagprofessionelle. Processen har været faciliteret af Borgerdesign, som også har samle de vigtige input, som borgere i
Lemvig Kommune, har givet til det kommende Sundheds-og Akuthus. Input fra processen bliver taget videre og blandt
andet indarbejdet i den kommende vision for sundhedshuset.
Det skal nu i styregruppen drøftes, hvordan borgerinddragen kan sikres også fremover i den løbende udvikling af
Sundheds- og Akuthuset.

Vision for Sundhed- og Akuthuset
Med afsæt i de politiske ønsker og de mange input der er kommet gennem borgerinddragelsesprocessen, arbejdes der
på at formulere en fælles vision for sundhedshuset. Visionen bliver præsenteret for styregruppen for sundhedshuset i
juni måned og drøftes politisk i august 2019.

Status på byggeprocessen
Så snart visionen for sundhedshuset er godkendt vil den arkitekt regionen har valgt til opgaven, udarbejde en
helhedsplan for hvordan det fælles Sundheds- og Akuthus kan indrettes, og hvor i huset de forskellige funktioner med
fordel kan placeres. Når helhedsplanen er politisk godkendt, formentligt i oktober 2019, begynder en proces med
licitation og udbud inden ombygning kan sættes i gang. Det glæder vi os vist alle til.

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

