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Høringssvar til foreløpig rapport 3 desember 2018 om sykehusstrukturen på Helgeland  
 
Vi ved Brønnøysund Fødestue ønsker ett stort sykehus sør for Korgfjellet, og et DMS med 
fødestue lokalisert til Brønnøysund. 
 
 
Begrunnelser 
 
1 Reiseavstand og hensyn til kvinner i fødsel og barnets sikkerhet.  
2 Ikke nødvendig å legge sykehuset til Mo i Rana for å finne et stort sosialt og faglig miljø 

og nettverk. 
3 Fare for nedleggelse av Brønnøysund Fødestue og rasering av fødetilbudet i 

Brønnøysund og omegn.  
4 Fare for at ressursgruppens vurdering av pasientlekkasje sørover er sterkt undervurdert. 
  
 
Redegjørelser for våre begrunnelser 
 
1 Reiseavstander  
 
Det er nesten dobbelt så langt fra Brønnøysund til Mo i Rana sammenlignet med vårt 
alternativ: et sykehus sør for Korgfjellet. Dette innebærer følgende:  
 
- Lengre reisevei for den fødende, og dermed økt risiko for mor/barn. Tidsdifferansen er 

ofte av avgjørende betydning for sikkerhet i fødsel. Vi mener konsekvensene for gravide 
og fødende med akutt behov for innleggelse i sykehus er for dårlig utredet. 

- Lengre avstand til sykehus vil medføre flere fødsler under transport. Er man forberedt på 
risikoen dette vil innebære? 

- Lengre reisevei vil medføre økte kostnader. Hvis det er tenkt at rundt 100 gravide i året 
fra vår region skal fraktes til ett sykehus på Mo må kostnadene rundt dette vurderes. 
Hvor mange vil behøve innleggelse i påvente av fødsel?   

- Det er større regularitet i transport sør for Korgfjellet både når det gjelder bil, båt og fly. 
Eksempelvis er båt ikke et alternativ til Mo i Rana. Mange dager i året er båt det eneste 
reelle transportalternativ for fødende fra Brønnøysund og omegn. Værforhold som 
vanskeliggjør lufttransport og fare for stengt fjellovergang i Tosenfjellet må tas i 
betraktning. 

- Når man ikke kan benytte seg av båttransport til Mo i Rana, hvor mange flere fødende 
må da benytte lufttransport? Må tjenesten utvides og finnes det ressurser/kapasitet til 
det?  

 
 
2 Sosialt og faglig miljø 
 
Ressursgruppen vektlegger i sin rapport i stor grad hvor fagmiljøet befinner seg i dag. Vi 
mener ressursgruppen har overdrevet betydningen av dette. Et stort sykehus vil i seg selv 



dra til seg spesialister og ekspertise uavhengig av hvor det er plassert. Det er kort vei fra 
Sandnessjøen til Mosjøen og man kan tenke seg at det vil være mulig for fagpersonell fra 
tettsteder og byer rundt å pendle mellom bosted og arbeidsplass. Å opprette pendlerbuss 
inn til sykehuset for å lette trafikk til og fra kan være et tiltak. 
 
 
3 Fare for rasering av fødetilbudet i vår region. 
 
Fødetilbudet i Brønnøysund nevnes ikke i rapporten, og siden det i rapporten omtales ett 
fødested for hele regionen oppfatter vi at ressursgruppen ønsker å redusere eller avvikle 
fødetilbudet her. Vi advarer sterkt mot dette. Det er dokumentert at økt avstand til 
fødeinstitusjon øker risikoen for komplikasjoner. Brønnøysund Fødestue ivaretar gravide og 
fødende i Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Vega. En nedleggelse av det lokale fødetilbudet 
betyr at det vil bli mer utrygt å være gravid og føde i vår region. Rent distriktspolitisk vil 
dette være ødeleggende og gjøre det mindre attraktivt å bosette seg her i den fasen av livet 
man planlegger å få barn. 
 
Rekrutering av jordmødre er også et aspekt. Dersom Helgelandssykehuset kun skal tilby 
pålagte følgetjenester i Brønnøysund, frykter vi at jordmødre ikke vil føle det faglig relevant 
å kun jobbe med kontroller og følgetjenester.  
 
4 Pasientlekkasje sørover 

 
I samtaler med våre brukere og pasienter opplever vi stor frustrasjon og sinne rettet mot at 
ressursgruppen ønsker å lokalisere sykehuset til Mo i Rana. Mange uttrykker at de heller vil 
dra sørover til Namsos (190 km), enn til Mo (300 km). Vi mener det er viktig at 
Helgelandssykehuset ivaretar alle som bor i regionen og at vi kan tilby god svangerskap- og 
fødsel- og barselomsorg innad i fylket. Vi har inntrykk av at ressursgruppen bagatelliserer 
dette.  
 
 
Kort oppsummert 

 
Det er kortere, raskere, enklere og tryggere for de fødende å plassere sykehuset sør for 
Korgfjellet. 
 
 
 
MVH Ann-Åse Baustad, på vegne av jordmødrene ved Brønnøysund Fødestue. 
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