Kalundborg Sundheds- og Akuthus
Mange af dine sundhedstiltag – samlet under ét tag

Sundheds- og Akuthuset tilbyder sammen med Kalundborg Lægecenter
borgerne én indgang til en række lokale sundhedstilbud
inden for forebyggelse, undersøgelse, behandling og genoptræning

Velkommen til
Kalundborg Sundheds- og Akuthus
I Sundheds- og Akuthuset
på Nørre Allé 31 finder du en
vifte af kommunale og regionale
sundhedsfunktioner.
Hos os finder du:

Medicinsk ambulatorium
I ambulatoriet undersøges og
behandles medicinske patienter,
som især har diabetes, hjerte- og
lungesygdomme. Her kan du møde
speciallæger, sygeplejersker og en
diætist. Du skal have en lægehenvisning forud for besøget.

Jordemoderkonsultation
Hvis du er gravid, tilbyder jordemoderfunktionen på Holbæk Sygehus
konsultationer i Sundheds- og
Akuthuset.

Skadeklinik
Skadeklinikken er bemandet med
specialuddannede sygeplejersker og
har åbent hverdage fra kl. 14 - 22 og
weekender fra kl. 10 - 20. Ring altid
først til Akuttelefonen 70 15 07 08.

Lægevagt
Ring altid først på tlf.: 70 15 07 00.

Røntgen
Du kan dagligt mellem kl. 8 – 15.30
få taget røntgenbilleder.

Blodprøver og EKG
Du kan også få taget blodprøver,

andre prøver og få lavet EKG (test
af hjerterymte). Du kan bestille tid,
og dermed undgå kø, på
www.blodproevebooking.dk.

Bloddonor
Du kan donere blod i den mobile
enhed, som i perioder holder ved
Sundheds- og Akuthuset. Bestil tid
på www.blodproevebooking.dk.
I Sundheds- og Akuthuset finder
du også:

Kalundborg kommunes
Forebyggelses- og
genoptræningscenter
Forebyggelses- og genoptræningscentret er et tilbud til alle i Kalundborg Kommune, der har brug
for forebyggende sundhedstilbud,
genoptræning eller vedligeholdelsestræning. Du kan finde flere
oplysninger om kommunens tilbud
på www.kalundborg.dk, mail:
Genoptraening@kalundborg.dk
eller på tlf.: 59 57 58 80.

Tilbud om forebyggelse
og livsstilsændring
•	Tilbud til dig som lever med kronisk sygdom og smerter
•	A ktivt seniorliv - forebyggende
hjemmebesøg til dig, der er fyldt
75 år

•	Tilbud og gode råd om kost og
motion
•	Kursustilbud for dig, der har en
kræftsygdom, hjerneskade,
KOL, diabetes, hjertelidelse eller
ryglidelse.

Tilbud om træning
og fysioterapi
•	Genoptræning efter sygehusindlæggelse
•	Genoptræning og
vedligeholdelsestræning
uden indlæggelse
•	Vederlagsfri fysioterapi.

Kalundborg kommunes
Sundhedstjeneste
Sundhedstjenestens tilbud findes
på www.kalundborg.dk
eller oplyses
på tlf.: 59 53 45 44
eller mail:
Sundhedstjenesten@kalundborg.dk
Sundhedsplejersken tilbyder besøg
og vejledning om:
• Graviditet og barsel
• Børn fra 0-12 måneder
• Børn fra 1-6 år
• Skolesundhedstjenesten

Sundhedstjenesten har også gruppetilbud for eksempel:
•	Børn, der har mistet eller oplever
livstruende sygdom
• Unge mødre.

Kalundborg kommunes
Sygeplejeklinik
Du kan få behandling af den kommunale sygepleje i Sygeplejeklinikken. Henvendelse kan rettes til
tlf.: 59 53 43 60.
Find mere information om
Sygeplejeklinikken på
www.kalundborg.dk.

Funktioner i Lægecenteret
I umiddelbar tilknytning til Sundheds- og Akut huset på adressen
Frederik Andersensvej 16 findes
Kalundborg Lægecenter.
Her er i øjeblikket følgende funktioner:
•	Regionsklinik med
praktiserende læger
•	K linik med praktiserende læge
Ole Ingemann
•	K linik med praktiserende læge
Jørgen Rose
•	K linik med fodterapeut
Helle Pallisgaard.

Om Kalundborg
Sundheds- og Akuthus
og Lægecenter
Sundheds- og Akuthuset er
etableret i et samarbejde mellem
Kalundborg kommune og
Region Sjælland. Det er åbnet
i slutningen af 2013, og den
2.300 kvadratmeter moderne
bygning i to plan rummer – ud
over sundhedsfunktionerne –
en fælles reception og en café,
hvor frivillige og foreninger har
mulighed for at holde møder.
Glasgangen forbinder
Sundheds- og Akuthuset med
det nyrenoverede lægecenter,
som Region Sjælland har
etableret. Her er der etableret
moderne klinikfaciliteter til
praktiserende læger og andre
sundhedsprofessionelle.

Husene realiserer tilsammen
Kalundborg kommunes og
Region Sjællands fælles
vision om at skabe et lokalt
sundhedstilbud, hvor
borgeren er i centrum og har
let adgang til koordinerede
sundhedstilbud.

Kommunikation – 01418 – 04.14

Begge huse er udsmykket af
lokale kunstnere med fotos af
lokalområdets smukke natur og
bygningskultur.

