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Kære Sundhedsminister Magnus Heunicke
Lemvig Kommune har med meget stor interesse læst Regeringens Sundhedsudspil, hvori det foreslås, at der etableres op til 20 nærhospitaler fordelt på tværs af
landet, hvor regioner og kommuner kan sikre sammenhængende tilbud tættere
på borgerne. Særligt intentionen om, at sundhedstilbuddet skal være tæt på borgerne kan vi kun være helt enige i. Det er vigtigt både for den enkelte borgers
sundhedstilstand og for trygheden i et område som vores i Lemvig Kommune.
Derfor, placeringen af et nærhospital i Lemvig vil give en bedre balance og mere
lighed i sundhed til Vestjylland.
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I Lemvig Kommune havde vi tidligere et sygehus. I forbindelse med den politiske
beslutning om at bygge supersygehuset i Gødstrup, ændrede dette sig. For borgerne i Lemvig betyder det konkret, at man har meget, meget langt til et sygehus.
Borgerne i Thyborøn har hele 88 km til Gødstrup. For at imødekomme en del af
utilfredsheden og minimere usikkerheden, blev det i forbindelse med aftalen omkring Gødstrup besluttet, at der i Lemvig skulle etableres et Akuthus på grund af
de lange afstande. Det er senere ændret til en akutklinik. Det er ikke godt nok.
Om lidt, 3. maj 2022, åbner Lemvig Sundhedshus, som indeholder regions- og
kommunale sundhedstilbud. Vi har i et tæt samspil med Region Midt arbejdet på
at skabe et Sundhedshus, der bringer sundheden tættere på borgerne. Lemvig
Kommune har brugt 26 mio. kroner på det nye Sundhedshus.
Men vi mangler stadigvæk centrale regionale opgaver. Der er ingen tvivl om, at vi
fra kommunens side meget gerne ser flere regionale funktioner ført tilbage til
Lemvig, så sundheden kommer tættere på borgerne. Derfor er det også yderst
vigtigt for os, at Lemvig Sundhedshus bliver til et Nærhospital, med flere opfølgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom, f.eks. diabetes type 2, KOL, hjertekarsygdom.
Ser man på sundhedstilstanden i Lemvig og sammenholder det med befolkningsudviklingen, er det tydeligt for alle, at vi står overfor en udfordring i sundhedsvæsenet. En udfordring vi gerne vil være med til at løse fra kommunal side med forebyggende indsatser og forløbsprogrammer m.v., men vi har behov for flere opfølgningsforløb fra regionens side. Det vil et Nærhospital sikre.
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Udover, at det er vigtigt at få flere regionale opfølgningsforløb ud i Lemvig Sundhedshus, er det helt afgørende at arbejde målrettet på at sikre lægedækningen
fremover. At have et nærhospital i Lemvig Kommune, vil alt andet lige, gøre det
mere attraktivt for PLO-læger at slå sig ned i området. Vi har kun 3 traditionelle
PLO læger i kommunen. Langt størstedelen af borgerne i Lemvig dækkes lægemæssigt derfor af en regionsklinik, en udbudsklinik og en partnerskabsklinik. At
have et nærhospital i Lemvig, hvor der skabes et stærkt sundhedsfagligt miljø, er
vi overbevist om kan medvirke til at tiltrække læger, og et nærhospital vil kunne
medvirke til et tiltrængt, forbedret lokalt sundhedsvæsen i Lemvig og de omkring
liggende nabokommuner i Vestjylland.
Vi håber på, at du vil se positivt på vores henvendelse og i forhandlingerne presse
på for, at et af de 7 resterende nærhospitaler placeres i Lemvig Kommune. Det vil
sikre borgerne den nødvendige nærhed til sundhed, som er afgørende for et godt
og raskt liv.
Har du brug for yderligere informationer må du endelig kontakte os.
Med venlig hilsen
– og på vegne af alle borgere i Lemvig Kommune

Erik Flyvholm
Borgmester
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Afstande til det kommende hospital i
Gødstrup (i fugleflugtslinie)

På kortet angives fugleflugtsafstande fra Gødstrup til forskellige geografiske destinationer dvs. den korteste afstand mellem to punkter. Det betyder, at der i praksis kan være
længere fra nogle destinationer og til Gødstrup. Dette gælder f.eks. for afstanden fra Hvide
4 ▪ www.regionmidtjylland.dk
Sande til Gødstrup.

Funktioner i Lemvig Sundhedshus
Træningsafdelingen
Sundhedsfremme og Forebyggelse
Kommunal sygepleje og hjemmepleje i
Lemvigområdet
Hørepædagog, CFK
Sårklinik
Sundhedsklinik for børn og familier
Hjerterehabilitering
Alkohol- og Misbrugsbehandling
Frivillige sundhedsinitiativer
Fleksibel adgang til lokaler fra bl.a.
sundhedsplejen, jobcenter, Handicap &
Psykiatri, patientforeninger med flere

Klinik for almen medicin - Regionsklinik
Præhospital, lægebemandet akutbil
Røntgen
Blodprøvetagning (KBA)
Vagtlæge
Akutklinik med behandlersygeplejerske
Sår- og sygeplejeklinik
Bloddonorbus
Jordemor konsultation satellit
Neurorehabilitering, S14, 13 pladser

