Lemvig sundhedshus – borgermøde 30. april 2019
Deltagerne i borgermødet fik som det sidste på mødet mulighed for at udfylde et postkort, hvor de kunne
skrive, hvad de glæder sig mest til ved det nye sundhedshus. Nedenstående er en opsamling på disse
postkort.

Det, jeg mest glæder mig til ved det nye sundhedshus, er:
- at få skabt et højt tværfagligt miljø, hvor det er attraktivt at arbejde, og trygt for borgerne at blive betjent
(Bent B. Sørensen)
- nærheden først og fremmest og så vidt muligt en stor faglig spredning
- Nærhed, Faglighed (Birthe Vendel)
- Tværfagligt samarbejde (O.L.)
- Faste læger, tværfaglighed under et tag
- Tilgængelig facilitering af gensidige netværk ml. små/store og civile/proff.
- at se alle de flotte ambitioner ført ud i virkeligheden – til tryghed og gavn for os alle
- et samlingssted for alle borgere i alle aldre omkring trivsel
- at region og kommune samarbejder om det rigtige tilbud til den enkelte borger – så der opleves en
kontinuitet for borgeren
- stabilitet og kvalitet i funktionen: Praktiserende læger. Håb at sundhedshuset opsamler og skaber synergi
blandt kommunens sundhedsfremmende aktører.
- bedre adgang til læger & mindre tid på vejene (Stinne Schmidt)
- møde faglige personer i et tværfagligt miljø
- let tilgængelighed i de fleste af døgnets timer / høj faglighed
- at man kan komme i kontakt med flere behandlere
- at se hvor mange fusioner der kommer og at bruge dem. ?? aften – tak for det.
- at intensionen er at skabe trivsel. At man vil have det hele menneske i centrum (I har brugt ordet
"synergi" mange gange – hvor mange ved hvad det betyder?)
- tværfagligt samarbejde, borgernær sundhed af god kvalitet (Karina Willemoes)
- alt det som borgerne i Lemvig kommune kan bruge det til
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- et imødekommende sundhedshus hvor man som borger føler sig velkommen og bliver kærligt modtaget
- at det vil fungere til alles bedste!
- at Lemvig kommune tør være Vestens svar på "Buen" og lukke alternative behandlere ind
- høj tilgængelighed ifht. læger. Godt sundhedsprofessionelt samarbejde, mange gode tilbud under samme
tag. (Nikoline Mikkelsen)
- tilbud under samme tag, - at der bliver tale om samarbejde som kommer både patienter og professionelle
til gavn
- at Lemvig sundhedshus bliver kendt for at tage hånd om deres borger på en smidig og sundhedsfaglig god
måde.
- at det kommer i gang.
- glæder og glæder! – at få lokale tilbud, koordinering at behandlingen. Fast personale meget dygtige til
deres fag.
- et sundhedshus for en bedre sundhed i Lemvig kommune både fysisk og psykisk
- mulighed for øget tværfagligt samarbejde
- tværfaglighed, respekt for tværfagligheden baseret på autorisation, opfyldelse af
akkreditering/patientsikkerhed. Pøj-pøj (Lemvig Fysioterapi)
- god og faglig behandling af os brugere i ??
- god og faglig behandling
- at vejledning og behandling af almene sundhedsproblemer bliver opprioriteret og udviklet. Jeg ser
muligheden for et kvalitetsløft af den almene sundhed via sundhedshuset
- at få så meget samling på sundhedstilbuddene som muligt
- at der bliver et stort samarbejde mellem flere forskellige faggrupper, et godt tværsektorielt samarbejde,
synlighed for sundhedsområdet
- møde et tværfagligt miljø, hvor borgeren er i centrum – dvs har let adgang til relevante tilbud: jobcenter,
fysioterapi o.a. som samarbejder om processen. Let adgang der fremmer aktivitet og sundhed!
- en fælles reception med et menneske der kan vejlede kvalificeret. "Lægerne skal bruge deres sparsomme
og kostbare til på diagnosticere og derefter sende videre til andre faggrupper"
- at borgeren virkelig i den nære centrum, hvor der er en tværfaglig, rumlig beh./us.
- at der endelig findes en afklaring
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- at vi får en masse kompetente sundhedsfaglige personer der kan skabe sammenhæng
- til at få en fast (den samme) læge
- at få en fast læge
- faglighed på tværs, synlighed, helhed i alle tilbud, kontinuerlighed og samarbejde samt åbenhed (??)
- bedre adgang til læger og tværfagligt samarbejde = mindre tid på vejene for mange borgere (Rikke Agger)
- " at den enkelte borger kommer i centrum" og mennesket bliver hjulpet tværfagligt (Hanne Rytz
Rasmussen)
- et velfungerende lægeteam der formår at samarbejde med alle faggrupper og at vi kan mærke en forskel i
kommunen sundhedsmæssigt
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