UTVECKLINGEN AV BB-FÖDELSEHUS / BARNAHUS VID BOLLNÄS SJUKHUS
Sjukvårdens utveckling under de senaste 20 åren har gått fort. Dagens teknik gör
att man kan göra så mycket mer. Man är bättre och säkrare på att göra
bedömningarna inför en förlossning.
Sverige har under många år stängt ner förlossningskliniker med en rasande fart.
Sjukvårdspartier har till följd av sjukvårdens omstruktureringar bildats för att ta
strid för sjukvårdens avveckling.
2002 stängdes förlossningen vid Bollnäs sjukhus och sedan dess har vi bb vid
Hudiksvall och Gävle sjukhus.
Norge har valt en helt annan väg där man satsar på att ha en levande landsbygd
och man visar på att man genom att bedöma de gravida i två spår ett rött och ett
grönt kan erbjuda de gravida att välja om de vill föda på en mindre ort eller på
andra sätt.
Bollnäs sjukhus kan utvecklas och vi vill med denna motion peka på att det finns
flera orter i Sverige som har bb på små orter. Lycksele är ett fint exempel på att
man kan bedriva bra förlossningsvård om man hjälps åt.
Sjukvårdspartiet Gävleborg (SvG) vill därför att regionstyrelsen får i uppdrag att
utveckla förlossningsvården i Bollnäs genom att bygga upp en verksamhet som
liknar den man har vid Lycksele sjukhus.
Man kan kalla det BB, födelsehus eller barnahus. Det viktiga ska vara tanken på
att man hjälps åt i Regionen så att Gävle och Hudiksvall ska hjälpa Bollnäs på
samma sätt som man gör vid t.ex. Lycksele bb där man får hjälp av de stora
akutsjukhusen längre bort
SvG anser att detta är nödvändigt för att möta den god och nära vård som Sverige
arbetar med som i framtiden ska ge mer sjukvård närmare befolkningen.

Sjukvårdspartiet Gävleborg föreslår därför:
att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla
förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus på liknande sätt som man gör vid Lycksele
sjukhus.
att regionstyrelsen får i uppdrag att ta del av andra små förlossningskliniker i
Sverige och redovisa hur man kan utveckla förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus.
att målet ska vara att kunna återöppna förlossningsvård i Bollnäs.
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