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Styresak 59-2014 ØNH1-tjenester for kommunene i Vesterålen og 

Lofoten 
 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 119-2012 Rullering av plan for 
avtalespesialister i styremøte, den 31. oktober 2012.  
 
Ledige hjemler på Myre og i Lofoten ble foreslått samlet til én 100 %-hjemmel på 
Sortland for å styrke tilbudet i regionen (Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms). 
Lokaliseringen var ment å øke tilgjengeligheten for pasientene og redusere 
reisekostnadene. Helse Nord RHFs utlysning av avtalehjemmel innen Øre-Nese-Hals 
området i Vesterålen, med lokalisasjon til Sortland, har medført betydelig 
oppmerksomhet i media. Spesielt har det vært hevdet at hjemmelen bør legges til Myre i 
Øksnes kommune.  
 
I det pågående arbeidet med regional plan for øre-nese-hals området er tilbudet i 
helseregion Nord nøye vurdert, og det foreslås konkrete tiltak som samlet skal gi et 
bærekraftig tilbud i årene som kommer. Dette innebærer en god balanse mellom kjøp 
av tjenester fra avtalespesialister og den virksomheten sykehusene utfører selv. 
Analyser av forbruk er derfor nødvendig som grunnlag for plassering av avtalehjemler.  
 
Formålet med denne saken er å gi styret et bilde av forbruksratene innen øre-nese-hals 
området i Lofoten-Vesterålen området. Forbruksrater for Sør-Troms er ikke nærmere 
omtalt her, men er tatt hensyn til i arbeidet med regional plan for fagområdet. Styret gis 
med dette bakgrunnsinformasjon for de valg som er gjort.  
 
Bakgrunn/fakta 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og fagavdelingen i Helse Nord 
RHF har tilgang til data fra Norsk pasientregister (NPR). Med utgangspunkt i denne 
datakilden er det tatt ut data for ventende i Lofoten og Vesterålen basert på kommuner.  
I figur 1 vises utviklingen i gjennomsnittlig antall ventende i de ulike kommuner i 
perioden 2011-13. Det fremkommer her at det største antall ventende er i Vestvågøy og 
Vågan.  
 

1 ØNH: Øre-Nese-Hals 
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Figur 1. Antall ventende i de ulike kommuner i Vesterålen og Lofoten. Tallene er absolutte tall og ikke justert 
for innbyggertall. 
 
I figur 2 vises antall konsultasjoner innen fagfeltet øre-nese-hals i de ulike kommunene 
for årene 2009, 2011 og 2012. SKDE har ikke tall tilgjengelig for 2010 i sin database. 
Dataene er justert for forskjeller i alder- og kjønnssammensetning i kommunene og er 
oppgitt i antall konsultasjoner pr. 1000 innbyggere. 
 

 
Figur 2: Figuren viser antall konsultasjoner hos avtalespesialist (lyst felt) og i offentlig 
sykehus innen fagområdet Øre- nese-hals.  
 
Figur 2 viser med tydelighet at Øksnes kommune i perioden har det klart høyeste 
forbruk av øre-nese-hals tjenester i Lofoten-Vesterålen regionen.  Mens Lofoten 
kommunene særpreges av at tjenestene i stor grad ytes ved de offentlige poliklinikkene, 
er tjenestene relativt likt fordelt mellom avtalespesialister og offentlige poliklinikker for 
kommunene i Vesterålen. Dette bekrefter at pasienter i Lofoten i liten grad benytter 
avtalespesialisten på Myre.  
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Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble orientert om saken i 
samarbeidsmøte, den 13. mai 2014, jf. sak 74-2014 – første kulepunkt. Informasjonen 
fra RHF-ledelsen ble tatt til orientering.  
 
Brukermedvirkning 
Øre-nese-hals tilbudet i Vesterålen, informasjon ble behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 14. mai 2014, jf. RBU-sak 36-2014. Følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg tar informasjonen om øre-nese-hals-tilbudet i Vesterålen til 

orientering. 
 
2. RBU støtter adm. direktørs vurderinger i denne saken.  
 
Vurdering 
Med bakgrunn i analysene er det tydelig at Øksnes kommune har et betydelig høyere 
forbruk av spesialisthelsetjenester innen øre-nese-hals området. Det er et kjent 
fenomen at forbruket av spesialisthelsetjenester er høyere, der tilbudet er nært. 
Avtalespesialisten på Myre har i møte med fagavdelingen i Helse Nord RHF signalisert 
et kapasitetstak, og uttrykt bekymring for lange ventelister. 
 
Gjentatte utlysninger av avtalehjemmel på Sortland ikke har gitt ønsket resultat. 
Analysene viser som tidligere nevnt at pasienter i Lofoten i liten grad benytter 
avtalespesialisten på Myre. I sum medfører dette at grunnlaget for flytting av 
hjemmelen til Sortland i stor grad faller bort, og det har vært behov for å gjøre nye 
vurderinger. 
 
For å minske belastningen for avtalespesialisten på Myre og redusere ventetider, er det 
derfor adm. direktørs standpunkt at en delhjemmel på 30 % legges til Myre, og at 
Nordlandssykehuset HF etablerer et tilbud ved sykehuset i Vesterålen. I sum vurderes 
dette å gi et godt tilbud til Vesterålens befolkning. 
 
Det største antall ventende pasienter er i kommunene Vestvågøy og Vågan. Regional 
plan for øre-nese-hals området må vektlegge dette, og foreslå konkrete tiltak for 
redusere ventetidene til et akseptabelt nivå. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør finner det riktig å ytterligere styrke kapasiteten i øre-nese-halsklinikken 
på Myre for å avlaste avtalespesialisten som er der i dag, og redusere ventetidene. 
Analysene viser at befolkningen i Lofoten i svært liten grad benytter seg av dagens 
avtalespesialisttilbud i Vesterålen. En plassering av en avtalehjemmel på Sortland er 
derfor revurdert.  
 
Talldataene fra NPE vil bli inkludert i det pågående arbeidet med en regional øre-nese-
hals plan og målet vil være å sikre befolkningen et likeverdig tilbud gjennom en 
kombinasjon av tilbud innen offentlige poliklinikker og hos avtalespesialister.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å lyse ut en 30 % avtalehjemmel ved 

Vesterålen øre-nese-halsklinikk på Myre.  
 
2. Styret ber adm. direktør om å gi Nordlandssykehuset HF i oppdrag å etablere et 

poliklinisk tilbud ved sykehuset i Vesterålen. 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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