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MENINGER Det siste halve året har DT flere ganger skrevet om at det nye sykehuset i Drammen,

som skal stå ferdig i 2025, og som planlegges med færre sengeplasser enn i dag ved

fødeavdelingen. Det betyr enten at utbyggerne ønsker færre barnefødsler ved sykehuset eller at

det planlegges redusert liggetid etter fødsel.

Det er det siste som blir en realitet, hjemreise 6 til 8 timer etter fødsel som standard

barselløp. Helseekspressen neste, god tur til Hallingdal!

LES OGSÅ

Jordmødrene tapte: Barsel forblir splittet på nytt
sykehus

I tillegg er sykehuset planlagt bygget slik fødeavdelingen skal ligge i en annen etasje enn barsel-

og nyfødt intensiv. Det betyr blant annet at mor og barn kan bli skilt like etter fødsel. Det kan
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også føre til flere fødselsdepresjoner og flere reinnleggelser av nyfødte, og at færre får til å

amme. Og ikke minst, det blir en tyngre og mer belastende arbeidsdager for jordmødre og annet

helsepersonell.

Også dette går til sjuende og sist ut over mor og barn. 

Det er ikke bare i Drammen at utbyggerne ønsker færre sengeplasser på fødeavdelingen, også i

Bergen og Trondheim er nye sykehus planlagt med redusert kapasitet på fødeavdelingen og kort

liggetid etter fødsel. For å ufarliggjøre dette sies det at ordningen med hjemreise seks timer etter

fødsel er en frivillig ordning. Hvor frivillig er det når en mor som har barn hjemme, får tilbud om å

reise hjem, eller bli på sykehuset etter en fødsel. Hun må velge mellom pest og kolera, hjem til

andre barn som venter eller trygghet og omsorg på sykehuset for seg selv og den nyfødte.

Forslaget er selvsagt også sukret med garanti om gode kommunale barseltilbud.

Dette blir fort en ny oppgave som flyttes fra sykehus og ut til den enkelte kommune, uten

at det følger med midler.

Skal kommunen få et større ansvar for nyfødte og deres mødre, må det gå på bekostning av

andre helsetjenester. 

Dessuten er det stor mangel på jordmødre i landet, og reiseavstander er ofte store. 

I Trondheim har politikerne engasjert seg i saken og et samlet formannskap sagt nei til nytt

standardisert pasientforløp for barselkvinner og deres nyfødte.

I Drammen skjer dette uten at en eneste politiker har engasjert seg. Her er politikerne

tause, de tier og samtykker.

Føde- og barseltilbudet ofres for kortsiktig økonomisk gevinst uten politisk debatt og diskusjon.

Det skjer med den sittende regjering og helseminister Høie sin velsignelse. Dette på tross at hans

regjering har innført «tidlig innsats» som et viktig begrep innenfor barnehage- og skolesektoren.

Den aller tidligste innsatsen starter på føde- og barselavdelingen. Det er da grunnlaget

legges. 

I sakens anledning har Drammen Kvinnesaksforening har startet en underskriftskampanje. 

Senere har Jordmorforeningen, Jordmorforbundet, Sykepleierforbundet, Fagforbundet, YS,

Sanitetsforeningen og Soroptimistene i Drammensregionen sluttet seg til denne kampanjen.

Underskriftene skal leveres ansvarlige for utbyggingen kommende fredag kl. 12.00.

Det er fortsatt anledning til å skrive under, men det haster. Vi savner spesielt

underskrifter fra fedre og bestefedre.
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Jordmødrene og legene på Drammen sykehus: – Nytt
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