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Se vedlagte adresseliste

Vår ref: KLP/RR

BEKYMRINGSMELDING -  DET  SKAL VÆRE TRYGT Ã  FØDE:

Røros Sanitetsforening har reagert på den korte liggetiden som
helseforetakene nå forsøker å innføre på grunn av kostnadene. Dette kommer  i
tillegg til den stadig økende sentralisering av fødetilbud som har ført til en
økende andel transportfødsler, det vil si atrisikoen for å føde før kvinnen
rekker til sykehuset har økt.

Alt er ikke bare kroner og ører, vi må her se på hva som er til det beste for mor
og barn. Barna er tross alt vår fremtid, derfor:

0  Vi er imot kortere liggetid da det synes å medføre flere reinnleggelser av

dehydrerte nyfødte i sykehus. Barneklinikken ved Haukeland
universitetssykehus konkluderer med at kortere ligge tid i barelsperioden
kan være en risikofaktor for utvikling av alvorlig dehydrering hos nyfødte.

0  Vi er også usikker på at det er nok fagpersonell, ute i kommunene, som
har nok faglig kompetanse og som er lett tilgjengelig for å møte
barselkvinnenes og nyfødtes behov.
Vi er redd for at det satses for lite på fødselsomsorgen. Det er derfor for
lite jordmødre og alt for mye bruk av deltidsstillinger.

Vi håper adressatene støtter opp om saken fra sine ståsteder, slik at vi fortsatt _
kan gi våre nyfødte og mødrene en best mulig god og trygg start på livet.

Røros Sanitetsforening

Kari Leinum Prytz

leder



Adresseliste :

Bekymringsmelding - Det skal være trygt å føde.

Stortingets Helse- og omsorgskomite v/leder Olaug V. Bollestad

Helse Midt—Norge v/St. Olav v/styre, postmottak@hemit.no

Helse Innlandet v/Tynset sykehus v/styre, sjukehusvn 9, 2500 Tynset

Helsedepartementet v/Helseminister Høie, postmottak@hod.dep.no

Norsk Sykepleieforbund (Jordmorforbundet) post@nsf.no

Helsestasjonen på Røros

NKS fylkesstyre i Sør og Nord Trøndelag? (Trøndelag)

NKS Sentralt

Lokale sanitetsforeninger ; Viken, Aursunden, Hitterdal, Ãlen, Haltdalen

Media; Rørosnytt, Nea Radio, Arbeides Rett, Fjell-Ljom, Adressavisa,
Klassekampen, VG, Dagbladet,
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