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Behov for nye lokaler til kvinneklinikken og barneavdeling ved
Sørlandet sykehus Kristiansand


Region Kristiansand består av kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand,
Lindesnes og Vennesla og har ca 170 000 innbyggere.


Det har de siste ukene vært mange negative beskrivelser av situasjonen barneavdelingen og
kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Barneavdelingen og kvinneklinikk har så
dårlige lokaler at nybygg bør prioriteres nå. Budsjettet til nybygg på sykehuset i Kristiansand
må økes med 1 mrd for å ivareta både akuttbehovet, ny barneavdeling og ny kvinneklinikk.


Kommunene i regionen er opptatt av å gi innbyggerne en god start på foreldrelivet og er
opptatt av at begge de nybakte foreldrene får delta i den aller første tiden og helt fra
fødselen kan skape den viktige gode relasjonen til sine barn. Det er i dag en forventning og
for de fleste naturlig at familiene er aktive deltagere både ved fødsel og senere ved eventuell
sykdom. Da må omgivelsene legge til rette for det.


Sykehuset i Kristiansand må ha mulighet til å etterleve nasjonale retningslinjer og veiledere
som beskriver hvordan barselomsorgen og tilbudet til barn skal være.
Våre barn og unge skal oppleve at de blir prioritert med gode omgivelser


Kvinneklinikken er i dag i gamle lokaler som utfordrer krav til moderne drift, og dagens bygg
er lite fleksibelt, for trangt og for lite. Det er i dag ikke mulig å etterleve nasjonale
retningslinjer for barselomsorgen.


Region Kristiansand møtte til høring på ny Helse- og sykehusplan januar 2020 jf innspill sendt
til helse- og omsorgskomiteen 12.01.20, og uttalte der blant annet følgende: “Dagens
klinikker for kvinner og barn og øvrige funksjoner er nedslitt og mangler muligheter for
oppjustering av nødvendig teknisk infrastruktur. Studien anbefaler derfor at disse
funksjonen innlemmes i det nye akuttbygget, samt somatiske funksjonene det haster mest å
gjøre noe med”.
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Helse Sør Øst og Sørlandets sykehus Kristiansand har prioritert nybygg til akutt-t jenester på
grunn av stramt investeringsbudsjett. Det gir som konsekvens at nybygg til kvinneklinikken
og barn- og ungavdeling blir skjøvet ut i tid. Det vil være en ulempe å planlegge disse
prosjektene hver for seg.


Ordførerne i Region Kristiansand ber om økt ramme til investering
Ordførerne i Region Kristiansand ber om ny behandling av behovet for ny kvinneklinikk og
barneavdeling.


Planleggingen av ny kvinneklinikk og barneavdeling bør starte nå og gå parallelt med
planlegging av akuttbygg.


Utbyggingsprosjektet må ha økt ramme med 1 mrd for å dekke både akuttbehovet,
barneavdeling samt ny kvinneklinikk.


Ordførerne ber om møte med helse- og omsorgsminister for å utdype problemstillingen.


Med hilsen
Jan Oddvar Skisland
Ordfører Kristiansand/ styreleder i Region Kristiansand


Gyro Heia
Ordfører Birkenes


Gro Anita Mykjåland
Ordfører Iveland


Einar Holmer Hoven
Ordfører Lillesand


Even T Sagebakken
Ordfører i Lindesnes


Nils Olav Larsen
Ordfører i Vennesla
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Vedlegg: Brev til helse- og omsorgsminister vedr kvinneklinikk og barneavdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand.docx


Til styreleder for Helse Sør-Øst Svein Ingvar Gjedrem


Region Kristiansand består av kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Lindesnes og Vennesla og har ca 170 000 innbyggere. Ordførerne i disse
6 kommunene er engasjert i forholdene ved Sørlandet sykehus Kristiansand, og da særlig i tilbudet ved kvinneklinikken og barneavdelingen. De har i vår
vært på befaring på sykehuset og lanserte også da et ordføreropprop. Regionen hadde den 17.08 møte med statsråd Bent Høie for å utdype
problemstillingene og for å få skissert ulike muligheter til løsning.


Som oppfølging av møtet med statsråden, ønsker Region Kristiansand ved politisk ledelse et møte med styreleder i Helse Sør-Øst. Vi håper det kan la seg
gjøre og ser frem til positivt svar.
Vedlagt ligger brevet til helseminister Bent Høie.


Tone Marie Nybø Solheim
Daglig leder Region Kristiansand
tmns@regionkristiansand.no
tlf 908 39 402
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