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Stans den planlagte

nedbyggingen

av Kvinneklinikken

Helse Bergen planlegger å legge ned Kvinneklinikken

i Bergen

i 2023, og legge føde- og

»—

barselomsorgen til det nye barne— og ungdomssykehuset. De nye planene innebærer også å
redusere liggetiden på sykehuset, og at 40 prosent av kvinnene skal skrives ut etter bare 6—
8 timer.

lf¢lge helseminister

Bent Høie har andre helseforetak

planlegger i stedet en gjennomsnittlig

ikke de samme planene, men

liggetid på 2—3 døgn (jf. svar på skriftlig spørsmål nr.

1422 i Stortinget).
Både fagfolk og tillitsvalgte
på Helse Bergens planer.
oppholder

ved Kvinneklinikken
Selv om gjennomsnittet

seg på sykehus

denne tendensen

(v/ Den norske jordmorforeningen)
for antall døgn og timer

har gått ned de siste årene, betyr ikke dette

er faglig forsvarlig

«Jordmor-på-hjemmebesøk»

reagerer

en barselkvinne

at en forsterkning

av

eller ønskelig.

er blant argumentene

som benyttes for at kvinner skal skrives

ut tidligere, og innebærer potensielt at kommunene vil få større ansvar for å følge opp
barselkvinnene i hjemmet. Bergen kommune er med på en slik ordning i dag, og deler ønsket
om å kunne følge opp barselkvinner

i hjemmet— og ikke bare på sykehuset. Likevel er vi

svært bekymret for om denne tjenesten er tilstrekkelig for å sikre kvinnene den
helsetjenesten de har behov for, og for om det finnes store nok ressurser til å sikre
kvaliteten

på denne tjenesten,

særlig når Helse Bergen nå planlegger å kutte i eget tilbud.

Bakgrunnen for den planlagte reduksjonen

til foretaket

økonomisk

art; ifølge egneberegninger

prosentene

som foreslås å sendes ut etter bare få timer.

Politikerne

synes nemlig å være av en

har ikke Helse Bergen råd til å ta seg av de 40

i Bergen har ikke fått noen formell anledning til å uttale seg om de planlagte

nedskjæringene,

selv om disse i aller høyeste grad påvirker byens innbyggere, og potensielt

ansvarsfordelingen
mellom Helse Bergen og Bergen kommune. Vi frykter at helsen til kvinner
i Bergen nedprioriteres, og at dette vil gå på bekostning av faglige råd og anbefalinger, og —
aller viktig —at nedskjæringene
På vegne av gruppelederne

vil ramme kvinnene som berøres.

i bystyret sender vi dette brevet for å uttrykke vår bekymring,

for å be Helse Bergen om å ta kvinnehelse
nedskjæringene

og

på større alvor ved å stanse de planlagte

i barselomsorgen.
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På vegene av bystyret

i Bergen

v/ gruppeledere
””LoPWold

(th7(Frp)

Hild

Onarheim (H)

/’///
ldun Bortne (V)

62m

QWW
T?

Sondre Båtstrand (MDG)

WWwww, J(
gne

)»

Bakervik( Ap

5,9e Marhaug (R)

W( /W“

Birkel

Å,

d (KrF)

e Sverre Bjørdal (SMW

Å

&&&/JW

”*x

jetelg

Marita Moltu (UAV)

(””la/i'm (”(€t

og ordfører
Marte Mjøs Persen (Ap)

WT

<%?)QM

2

